Molimo upisati podatke.
Ime i prezime:
Dob:
Datum rođenja:
Adresa:

Voditelj:

PRIČA 1:

Upoznajmo Bibliju

2. stupanj biblijske priče

Stjepan umire za Isusa

PROČITATI:
Djela 6: 8-15,
7: 54-60

A10

KLJUČNI
REDAK:

1. Ivanova 4: 19

Zamoli nekoga da ti pomogne pronaći ove retke

P:

Nadopuni riječi koje govore o stvarima koje je Stjepan činio.

On je p __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ o Isusu.
On je s __ __ __ __ __ Gospodinu Isusu.

On je p __ __ __ __ __ __ drugim ljudima.

2. stupanj

Nakon što se Gospodin Isus vratio u Nebo, mnogi su ljudi povjerovali u
Njega. Ti ljudi, koji su ljubili Gospodina Isusa, bili su dio Božje crkve u
Jeruzalemu. Jedan od pomoćnika u crkvi bio je i Stjepan. On je bio dobar
čovjek koji je služio Gospodinu Isusu tako što je pomagao drugim
ljudima. Bio je pun Duha Svetoga i često je propovijedao o Isusu.

Neki od Židova nisu voljeli da Stjepan propovijeda o Isusu. Odveli su
Stjepana na sud gdje su bili svjedoci koji su lagali o njemu. Iako je to bilo
teško vrijeme za Stjepana, on se nije plašio. Bez obzira što bi ljudi
govorili o njemu ili što bi učinili, Gospodin Isus će uvijek biti s njim. Ti
ljudi, iako ljuti, primijetili su da je Stjepan bio miran - u Bibliji čitamo da je
njegovo lice izgledalo kao lice anđela!

Stjepan je govorio svim ljudima okupljenima na sudu. Podsjetio ih je da
su oni ubili Isusa. To ih je zbilja razgnjevilo. Stjepan je pogledao prema
nebu i vidio sjajnu svjetlost. “Vidim Isusa gdje stoji Bogu s desne strane”,
izjavio je. Bio je ushićen što može vidjeti u Nebo, ali njegovi neprijatelji
bili su ogorčeniji no ikad.
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P:

Stavi kvačicu (a) za točno ili križić (x) za netočno pored svakog odgovora.

Židovi su bili ljuti na Stjepana jer:

je vidio Gospodina Isusa u Nebu.

..........

im je uzeo novac.

..........

im je rekao da su ubili Isusa.

..........
Sada su ga odmah poželjeli ubiti.
Pojurili su prema njemu, odvukli ga
izvan grada i počeli na njega bacati
veliko kamenje.
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Kamen za kamenom udarao je
Stjepana. Znao je da će umrijeti.
Gospodin Isus bio je u Nebu, čekao
da se susretne s njim. Smiren,
Stjepan je zamolio Isusa da ga uzme
u Nebo i da oprosti njegovim
neprijateljima zlo koje čine.

P:

Nakon toga Stjepan je umro. Jako je
ljubio Gospodina Isusa jer je Isus na
križu umro za njega. Stjepan je bio
spreman dati svoj život za Isusa iako
je to značilo umrijeti okrutnom
smrću.

Popuni odgovore u križaljci.
1. Stjepan je jako volio ..................

2. Bio je pun ............... Duha .

3. Stjepan je bio spreman ...............

4. Kada je umro, otišao je u ................. .

5. Židovski vođe su ................ zubima.

6. To sve dogodilo se izvan ...................

1
2
3
4
5

7. Ključni stih je u 1. ........................... 4: 19.
P:

6
7
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Oboji Stjepanovo ime u križaljci.

UKUPNO:

Upoznajmo Bibliju A10
2. stupanj biblijske priče

PRIČA 2:

IME:

Filip navješćuje Radosnu vijest

PROČITATI:

Djela 8: 26-40

KLJUČNI
REDAK:

Djela 8: 35

Zamoli nekoga da ti pomogne pronaći ove retke

Filip je također vjerovao u Gospodina Isusa i zato je išao uokolo propovijedajući.
Obično je propovijedao u mjestima i gradovima gdje je živjelo mnogo ljudi, ali
jednog dana anđeo mu je rekao da ode putem koji prolazi kroz pustinju.
P:

Oboji sliku koja pokazuje gdje je Filip poslan.

Mora da se Filip čudio zašto je poslan ovdje. No uskoro je ugledao kočiju. Kad
mu se približila, uočio je vrlo važnog čovjeka na kolima. Vraćao se u svoj dom iz
daleke zemlje Etiopije gdje je radio za kraljicu. Duh Sveti rekao je Filipu da se
približi kočiji. Kad se približio, čuo je da čovjek čita odlomak iz Biblije!
P:

/2

Prekriži rečenice koje NISU točne.

Čovjek je jahao na magarcu.
Živio je u Etiopiji.

Radio je za kralja.
Čitao je.

Bio je na putu kući.

“Razumiješ li što čitaš?” pitao je Filip.

“Kako mogu”, odgovorio je čovjek, “Ako mi nitko ne objasni?”

Tada je Etiopljanin zamolio Filipa da sjedne pored njega na kočiju. Redak koji je
čitao govorio je o nekome tko će biti ubijen kao janje. Kako je zbunjen bio
Etiopljanin! Tada mu je Filip objasnio da je ta osoba Gospodin Isus koji je
dozvolio da ga stave na križ kako bi platio cijenu za naš grijeh.
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P:

Oboji sva slova osim x, y i z da otkriješ što je Filip govorio Etiopljaninu.

ZXYRADOSNUZXYVIJEST
YZXOYZXYZXISUSU
Etiopljanin je razumio da treba
oprost za svoje grijehe. Filip mu je
objasnio da treba vjerovati u
Gospodina Isusa kao svojeg
Spasitelja. Bez odgađanja on je
povjerovao u Gospodina Isusa!

/3

Dok su putovali, Etiopljanin je rekao:
“Gledaj, tamo je voda. Zašto se ne
bih sada krstio?”

Zaustavili su kočiju. Etiopljanin i Filip
sišli su u vodu gdje ga je Filip krstio.
To je pokazalo da je on sada
sljedbenik Gospodina Isusa i da će
od toga trenutka njegov život biti
drugačiji.

P:

Nakon toga Duh Sveti odveo je
Filipa na drugo mjesto navještati
Radosnu vijest. Etiopljanin je
nastavio put pun radosti. Bio je tako
sretan da je želio drugim ljudima u
svojoj zemlji govoriti o Isusu.

Poredaj rečenice kronološkim tijekom brojevima od 1 do 6.
Broj 1 je već upisan.

___

___
1
___

___

___

___

Obojica su sišli u vodu.

Filip ga je napustio.

Etiopljanin je povjerovao u Isusa.

Filip ga je krstio.

Otišao je kući veoma sretan.

Ugledao je neku vodu.

Možemo biti zahvalni što smo čuli Radosnu vijest o Isusu. Također mu trebamo
vjerovati kao svome Spasitelju. Tada ćemo naći radost koju je pronašao i Etiopljanin.

UKUPNO:

/10

Upoznajmo Bibliju A10
2. stupanj biblijske priče

PRIČA 3:

IME:

Savao i jaka svjetlost

PROČITATI:
Djela 9: 1-9

Savao je mrzio Isusa! On nije vjerovao
Isusovim riječima ili tome da je Isus Sin
Božji. Želio je nauditi ljudima koji su voljeli
Isusa
P:

KLJUČNI
REDAK:

2. Korinćanima
5: 17

Zamoli nekoga da ti pomogne pronaći ove retke

Pogledaj PRIČU 1. Tko je bio
čovjek koji je kamenovan do smrti?
S __ __ __ __ __ __.

Savao je bio tamo kada se to dogodilo. Bio je zadovoljan tim događajem. Sada
je želio pronaći druge koji su vjerovali u Isusa i staviti ih u zatvor. Čuo je za neke
vjernike u dalekom gradu.

P:

/2

Napiši prva slova sličica da bi otkrio ime grada u koji je Savao odlučio
otići.

Savao i njegovi prijatelji ulazili su u grad, kad ih je
odjednom obasjala snažna svjetlost. Savla je to
toliko svladalo da je pao na zemlju. “Savle, Savle,
zašto me progoniš?” začuo se glas.

“Tko si ti, Gospodine?” upitao je Savao uplašeno i
zbunjeno. “Ja sam Isus kojega ti progoniš!”
odgovorio je glas.

Savao je sada razumio da je Isus Sin Božji i da je
živ u Nebu. Sve što je Savao mislio o Gospodinu
Isusu bilo je pogrešno! Koliko je njegov život trebao
promjenu! Tada je Gospodin Isus rekao Savlu da
nastavi put u grad gdje će mu biti rečeno što treba
napraviti. No kada je ustao, bio je slijep pa su mu
njegovi prijatelji dalje pomagali!
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P: Upiši u križaljku riječi koje nedostaju.

1. Savla je obasjala ......................... s Neba.

4

1

2. Začuo se glas : ’’Savle, zašto me ................... ?

3. Savao je želio vjernike staviti u ................ .

2

4. Savao nije mogao vidjeti, bio je .................. .

3
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Kada je Savao susreo Gospodina Isusa, bio je to početak novog života.
P:

Pogledaj ove tri riječi i iskoristi ih kako bi dovršio ključni stih.
Kristu

staro

novi

“Dakle, ako je tko u __ __ __ __ __ __ , on je __ __ __ __ stvor,
__ __ __ __ __ je nestalo, a novo je, evo, nastalo.”
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2. Korinćanima 5: 17

Od sada pa nadalje, Savlov će život bit drugačiji.
P:

završi ove STARE STVARI koje više neće biti dio njegovog života.
Mrziti I __ __ __ __.

M __ __ __ __ __ Isusove sljedbenike.

/4

Ne vjerovati da je Isus S __ __ B __ __ __ __.
Svi smo mi grešnici i činimo loše
stvari. Samo Isus može uzeti
naše grijehe. Samo On nam
može dati snagu da živimo novi
život.

On će nam svakog dana pomoći
činiti ispravne stvari ako mu
vjerujemo i slušamo ga kao
Savao.

UKUPNO:

Upoznajmo Bibliju A10

IME:

2. stupanj biblijske priče

PRIČA 4:

Savao postaje drugačiji čovjek

PROČITATI:

Djela 9: 10-23

Bog je u snu govorio Ananiji i zatražio
od njega da ode posjetiti Savla.
Ananija je čuo kakvo je zlo Savao
činio ljudima koji su voljeli Gospodina
Isusa pa isprva nije želio ići. No
Gospodin mu je objasnio da je Savlov
život promijenjen. Odsada će Savao
propovijedati o Gospodinu Isusu
ljudima koji nikada o njemu nisu čuli.
Ananija je tada poslušao Gospodina i
pronašao Savla koji je bio slijep već tri
dana!

KLJUČNI
REDAK:

Djela 9: 20

Zamoli nekoga da ti pomogne pronaći ove retke

“Brate Savle”, rekao je Ananija dok je
polagao ruke na njega,“Gospodin me
poslao da možeš opet vidjeti i da te
ispuni Duhom Svetim.”

Ananija je nazvao Savla “bratom” jer sada oboje pripadaju istoj obitelji - Božjoj
obitelji! Odjednom se Savlu povratio vid.

P:

Bio je kršten. Dok je jeo, Ananija mu je
objašnjavao Božji plan za njega. Uskoro je Savao
susreo druge sljedbenike Gospodina Isusa koji su
živjeli u Damasku. Bili su zadivljeni time što je
Savao sada njihov prijatelj, a ne više njihov
neprijatelj.

Povuci ravnu crtu kako bi spojio početak i kraj ovih rečenica.

Gospodin je zatražio od

Gospodin je imao

P:

Savao je

poseban plan za Savlov život.

opet mogao vidjeti.

Ananije da posjeti Savla.

Oboji ove riječi koje nam govore što je Savao počeo propovijedati o
Gospodinu Isusu.

“Isus je Sin Božji.”
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2. stupanj

Kada je Savao propovijedao o Gospodinu Isusu, bilo je Židova kojima
se ta poruka nije sviđala. Nije prošlo puno vremena do trenutka kad su
skovali zavjeru da ubiju Savla. Jedne noći njegovi prijatelji su mu
pomogli da u košari pobjegne preko gradskih zidina.
P: Nacrtaj na slici u čemu je Savao pobjegao iz grada.

/2

Savlov život bio je potpuno promijenjen.
P:

Nadopuni neke NOVE stvari koje su postale dio Savlovog
života od kada voli Gospodina Isusa.

Sada pripada Božjoj o __ __ __ __ __ __.

Bio je ispunjen D __ __ __ __ S __ __ __ __ __ .
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Dobio je nove p __ __ __ __ __ __ __ __.

Sada p __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ o Isusu.

Ocjena

(upisuje voditelj)

PRIČA 1:

Komentar voditelja:

UKUPNO:

PRIČA 2:
PRIČA 3:
PRIČA 4:
Ukupno

Sveukupno

2. STUPANJ A10
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