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PRIČA 1: Stjepan umire za Isusa
Priča govori o Stjepanovoj velikoj ljubavi prema Gospodinu Isusu. PROČITATI:

Djela 6: 8-15, 
7: 54-60
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Molimo upisati podatke.

Ime i prezime:

Dob: Datum rođenja:

Adresa:

Voditelj:

1. stupanj biblijske priče

Upoznajmo Bibliju

Stjepan je bio dobar čovjek koji je služio Gospodinu 
Isusu tako što je pomagao siromašnim ljudima.

Često je Stjepan propovijedao
o Isusu. Neki ljudi nisu
vjerovali onome što je on
govorio pa su govorili laži o
Stjepanu. Postali su toliko ljuti
da su odvukli Stjepana izvan
grada i počeli na njega bacati
veliko kamenje. 

Stjepan se nije plašio. Bog mu
je dozvolio da gleda ravno u
Nebo i vidi Gospodina Isusa. 

Koga je Stjepan vidio u nebu?
G __ __ __ __ __ __ __ __    I __ __ __ __ .
Stjepan je molio Gospodina Isusa da oprosti njegovim
neprijateljima. Nakon toga je u miru umro.

Stjepan je jako volio Gospodina Isusa jer je On umro na križu za
njega. Sada je Stjepan bio voljan umrijeti za Isusa. 

Spoji točkice kako bi dovršio redak iz 1. Ivanove 4: 19.

Mi ljubimo jer je on nas
ljubio prije

Oboji sliku.
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PRIČA 2: Filip propovijeda Radosnu vijest
Priča govori o Afrikancu koji je povjerovao u Gospodina Isusa. PROČITATI:

Djela 8: 26-40

Pustinja je vrlo suho i vruće
mjesto - mjesto na kojem ljudi ne
žive!

Jednog je dana anđeo došao
propovjedniku koji se zvao Filip
te mu rekao da ode u pustinju.
Filip ga je odmah poslušao.
Kada je došao u pustinju, susreo
je jednog važnog čovjeka koji je
bio na povratku kući, u Afriku.  

Filip je čuo da čovjek čita iz
Biblije! On nije razumio tekst pa
je Filip sjeo u njegovu kočiju i
objasnio da to što čita govori o
Gospodinu Isusu. 

Uskoro je čovjek razumio da i on
treba vjerovati u Isusa. Bez
oklijevanja je povjerovao i
njegovi su grijesi bili oprošteni. 
Tada je otišao kući pun radosti. 

Oboji ove riječi. 
Filip mu je ispričao 

radosnu vijest
o Isusu.

Što se dogodilo s čovjekom kad mu je Filip ispričao radosnu vijest?

Povjerovao je u Gospodina I __ __ __ __  i  njegovi g __ __ __ __ __ __ 
su bili oprošteni.

Oboji sliku.
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PRIČA 3: Savao i jaka svjetlost
Priča govori o Božjoj moć da mijenja ljudske živote. PROČITATI:

Djela 9:1-9

Savao je mrzio Isusa! Nije
vjerovao da je On Sin Božji. On je
ranjavao - zlostavljao ljude koji su
voljeli Isusa. Jednog je dana
Savao išao u grad koji se zvao
Damask da bi pronašao kršćane
te ih odveo u zatvor. 

Dok su Savao i njegovi prijatelji
hodali cestom, odjednom se
pojavila jaka svjetlost. Savao je
pao na zemlju!

Onda se dogodilo nešto
nevjerojatno! Gospodin Isus
govorio je Savlu s Neba! Savao je
sada shvatio da je Isus Sin Božji i
da je učinio mnogo loših stvari
protiv Isusa. 

Taj dan je bio najvažniji dan u
Savlovu životu jer je povjerovao i
poslušao Gospodina Isusa. 

Stavi kvačicu (a) za točno ili križić (x) za netočno pokraj rečenica.
Savao je mrzio Isusa. ___
Savao je pomagao ljudima koji su voljeli Isusa. ___
Isus je govorio Savlu. ___

Gospodin Isus je rekao Savlu da nastavi put u Damask. Jaka svjetlost ga
oslijepila pa su mu prijatelji pomogli. 

Svi mi činimo pogrešne stvari i samo Gospodin Isus može od nas uzeti
grijeh. Samo nam On može dati snagu da živimo novi život. On će nam
svakoga dana pomoći raditi ono što je ispravno, ako mu kao Savao
vjerujemo i ako smo mu poslušni.

Oboji sliku.
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PRIČA 1:

PRIČA 2:

PRIČA 3:

PRIČA 4:

Ukupno

Sveukupno

Komentar voditelja:

PRIČA 4: Savao je postao novi čovjek
Priča govori o tome kako Bog koristi Savla da govori drugima. PROČITATI:

Djela 9: 10-23

1. stupanj
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1. STUPANJ A10

Savao je bio u Damasku već
tri dana.

Bog je poslao čovjeka imenom
Ananija da ga posjeti. Ananija
se previše bojao da bi otišao
Savlu. 

On je znao kako se ružno
Savao ponio prema ljudima
koji su voljeli Isusa. 

Ali sada je Savao drugačiji!
Savao također voli Isusa.
Ananija je položio svoje ruke
na Savla i njegov se vid vratio.
Ananija je objasnio Savlu kako
Bog ima poseban zadatak za
njega - propovijedati o
Gospodinu Isusu ljudima koji nikada ranije nisu o Njemu čuli.

Tko je posjetio Savla?   A __ __ __ __ __ __ .

Nedugo nakon toga Savao je susreo druge sljedbenike
Gospodina Isusa. I oni su bili začuđeni kako je Savlov život
promijenjen. Savao je počeo propovijedati o Gospodinu Isusu.  

Oboji riječi koje nam govore što je Savao propovijedao. 

“Isus je Sin Božji.”

Oboji sliku i nacrtaj 
Savlu otvorene oči.


