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Molimo upisati podatke.

Ime i prezime:

Dob: Datum rođenja:

Adresa:

Voditelj: Upoznajmo Bibliju
3. stupanj biblijske lekcije

LEKCIJA 1: Pavlove pustolovine
Progonitelj KLJUČNI

REDAK:
2 Korinćanima

5: 17

PROČITATI:
Djela 9: 1-19 

Jesu li te nekada u školi zadirkivali? Što misliš o zlostavljanju?
Nitko ne bi očekivao da Bog za svoje djelovanje koristi osobu
koja druge zlostavlja. Iako se činilo vrlo čudno, Bog je
upotrijebio baš takvu osobu da bi govorila ljudima o Gospodu
Isusu. Kako je On to mogao učiniti? Jedino tako da je potpuno
promijenio život te osobe!

P: Napiši KLJUČNI REDAK.

Taj čovjek bio je mladi Židov koji se zvao Savao. (Kasnije je njegovo ime
promijenjeno u Pavao). On je čvrsto vjerovao da je Bogu drag zbog toga što je
progonio one koji su slijedili Gospodina Isusa. Židovske vođe dali su mu
dopuštenje da ih uhiti i zatvori.

P: Napiši na znak ime grada u koji je
Savao išao, a u prazna polja napiši
zašto je tamo išao.

Kada je Savao bio blizu toga grada, nešto se dogodilo.

P: Zaokruži TOČNO ili NETOČNO za svaku tvrdnju: 
Savao se okrenuo.  točno / netočno
Savao je vidio svjetlost s neba koja ga je zaslijepila. točno / netočno
Savao je pao na zemlju i čuo glas. točno / netočno
Savao se onesvijestio.  točno / netočno

P: Označi kvačicom riječ koja najbolje opisuje način na koji se Savao
odnosio prema Gospodinu Isusu.

SLAVIOPROGONIO
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UKUPNO:

Savao je mislio da je Gospodin Isus samo običan čovjek koji je umro. Sada je shvatio da je On
živ! To je uvjerilo Savla da je Isus stvarno Božji sin.

Kada se Savao podignuo sa zemlje bio, je slijep. Njegovi suputnici u Damask su ga vodili za
ruku.

P: Koliko dugo je Savao bio slijep? Povuci ravnu crtu od prsta do točnog odgovora. 

P: Kako se zvao učenik kojem je Gospodin u viziji govorio o Savlu? Dovrši slova
kako bi to otkrio.

Gospodin je imao poseban zadatak za ovog čovjeka.

P: Nadopuni slova koja nedostaju (a, e, i, o, u) kako bi otkrio zadatak.

P: Presloži slova kako bi otkrio što je Savao činio kada je stigao Ananija.
L I M O O    E S    __ __ __ __ __    __ __ 

P: Napiši SVOJIM RIJEČIMA zašto Ananija ispočetka nije želio ići k Savlu.

Bog je promijenio Savlov život i namjeravao ga poslati na poseban zadatak.

P: Iz 15. retka ispiši kome je on trebao ići.

P: Kako se Ananija ponašao prema Savlu kada ga je prvi put sreo?

Ako Bog može napraviti novog čovjeka iz osobe kao što je Savao, 
On to može učiniti i s tobom.
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A9Upoznajmo Bibliju
3. stupanj biblijske lekcije

IME:

LEKCIJA 2: Pavlove pustolovine
Problemi KLJUČNI

REDAK:
Rimljanima 

1: 16

PROČITATI:
Djela 

9: 19-30.

Jesi li ikada čuo izreku „Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada“? Koristimo je da bismo opisali
nekoga tko nije u stanju promijeniti svoje ponašanje. Svi su mislili da je i Savao takav, ali
ga je Bog promijenio. I sada je novi Savao želio svima govoriti o Gospodu Isusu.

P: Gdje su Židovi slavili Boga u Savlovo vrijeme? Podcrtaj točan odgovor.

U CRKVAMA           U SINAGOGAMA          U PALAČAMA

P: Što je Savao propovijedao svim tim ljudima? Presloži slova kako bi
saznao. 

__ __ __ __  /  __ __  /  __ __ __  /  __ __ __ __ __

USSI      /    EJ    /    NSI    /    JIBOŽ

Ljudi koji su ga slušali bili su iznenađeni. 

P: Napiši u balončić prvo što su rekli.

Savao je propovijedao tako dobro da nitko nije želio s njime raspravljati. Mnogi Židovi su
ga mrzili i skovali tajni plan protiv njega.

P: Odgonetni poruku kako možeš otkriti plan
tako što ćeš neka slova zamijeniti. 

Danju i noću Židovi su iščekivali kada 
će Savao proći kroz gradska vrata.

P: Dovrši sliku kako bi pokazao način 
na koji je Savao napustio grad.

A postaje B
B postaje C
C postaje Č

D postaje DŽ
M postaje N
P postaje R
Ž postaje A
i tako dalje

STROGOSTROGO
POVJERLJIVOPOVJERLJIVO
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UKUPNO:

P: Gdje je Savao otišao nakon
bijega? Upiši na znak svoj
odgovor .

P: Je li tamo bio veliki doček za Savla? Odgovori sa DA ili NE na sljedeće rečenice:

Učenici su bili sretni što ga vide. ______

Učenici su se uplašili. ______

Učenici su povjerovali da je Savao Isusov sljedbenik. ______

P: Tko se sprijateljio sa Savlom i odveo ga apostolima?
Njegovo ime sakriveno je na njegovom pokrivalu.

P: Napiši stih koji nam govori što je rekao o Savlu da bi
učenici promijenili svoje mišljenje.

P: Savao se susreo s još problema. Koji su to problemi? Vidi stih 29.

P: Gdje su ga njegovi kršćanski prijatelji poslali kako bi ga sakrili od opasnosti?
Napiši prva slova svake sličice da bi to saznao. 

Iako je Savao imao puno problema i mnogi su ga pokušali ubiti, Savao se nikada nije sramio
Gospodina Isusa.

P: Napiši ključni redak. Pavao je ovo vjerovao i propovijedao o tome kamo god je
išao.
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A9Upoznajmo Bibliju
3. stupanj biblijske lekcije

IME:

LEKCIJA 3: Pavlove pustolovine
Propovjednik KLJUČNI

REDAK:
Djela 13: 12.

PROČITATI:
Djela 13: 1-12 

Nekoliko godina kasnije Savao i Barnaba bili su ponovno ujedinjeni u Antiohiji, velikom
gradu udaljenom puno kilometara od Jeruzalema. Ovdje su mnogi ljudi vjerovali u
Gospodina Isusa i po prvi su puta bili nazvani kršćanima.

P: Koristeći čitanje Biblije
upotpuni imena proroka i
učitelja u crkvi u Antiohiji.
(Dva su već napisana.)

P: Što su ti ljudi radili kada im je Bog, Duh Sveti, govorio? Odgovori s TOČNO
ili NETOČNO.

Oni su slavili Boga _________

Razgovarali su  _________

Postili su _________

P: Napiši što im je Duh Sveti rekao.

Uskoro su ljudi koje je Bog odabrao bili
na putu prema otoku Cipru. 
Na tom je otok rođen Barnaba. 

Kršćanin je netko tko je uzvjerovao u Gospodina Isusa 
za svoje spasenja i tko ga slijedi.
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UKUPNO:

P: Saznaj što su učinili Savao i
Barnaba kada su doputovali u
Salaminu tako što ćeš ispuniti
sljedeća polja.
(npr. ‘A2’ je riječ ‘po’ nađeno u retku A vodoravno 
i stupcu 2 okomito)

P: Koristeći riječi iz pročitanih redaka, ispuni križaljku. 

OKOMITO: 
1. Ovaj čovjek bio je sa Pavlom i Barnabom kao pomoćnik.
2. Ime zlog čovjeka iz retka 7.
3. Otok na koji su stigli iz retka 4.
4 Mjesto gdje su sreli zle ljude

VODORAVNO
2. Ovaj čovjek je išao sa Pavlom.
5 Ime zlog čovjeka iz retka 8
6. Sreli su čovjeka zvanog   __________  Pavao.

P: Što je Savao rekao da će se dogoditi Elimu kao posljedica njegove lukavštine i
zloće? (Stih 11)

P: Pročitaj retke 11 i 12 i ispričaj što se dogodilo 

Tada su Savao i Barnaba završil svoj posjet Cipru. Mnogi ljudi čuli su Božju poruku Radosne
vijesti. Neki su je, poput Elima, odbacili, dok su drugi, kao Sergije Pavao, povjerovali (Vidi ključni
redak) i postali kršćani.

Što je tvoj odgovor na Radosnu vijest?

C3 B2 B3 C1

C2 A2 A1 B1

Elima Sergije Pavao
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A9Upoznajmo Bibliju
3. stupanj biblijske lekcije

IME:

LEKCIJA 4: Pavlove pustolovine
Podijeljeni grad KLJUČNI

REDAK:
Djela 13: 49

PROČITATI:
Djela 

13: 13-16 i 42-52 

zašto odrasli potroše mnogo vremena na čitanje novina,
gledanje ili slušanje vijesti? zato što žele znati što se važno
događa u svijetu. Novine i televizija samo su dva sredstva
kojima se vijesti brzo šire. 

Savao, sada poznat kao Pavao, (Vidi Djela 13:9.) i Barnaba
imali su doista vrlo uzbudljive vijesti za proširiti. Vijest se zove
Evanđelje. (Dobra vijest o Gospodu Isusu.)

P: Kada bi Pavao i
Barnaba pisali
novine, kakav bi bio
naslov? Napiši slova
koja nedostaju (a, e, i,
o, u) i otkrij naslov. 

P: Gdje je Pavao propovijedao? Zaokruži točan odgovor.
SINAGOGA       ULICA         CRKVA

P: Odgovori s TOČNO ili NETOČNO.  Kada je služba završila, ljudi su:
vikali na njih srdito _________

pozvali ih da propovijedaju sljedeće subote _________

rekli im da napuste grad. _________

Mnogi su Židovi bili zainteresirani za ono što su čuli tako da su slijedili Pavla i Barnabu niz
ulicu.

P: Presloži slova u balončiću kako bi saznao što su im Pavao i Barnaba rekli
da čine.

Ovi su Židovi bili jako zainteresirani za ono što je Pavao propovijedao. On ih je sada
ohrabrivao da prihvate poruku o Gospodu Isusu u potpunosti.

P: Tko je sljedeće subote došao slušati Pavlove i Barnabine propovijedi? 
Stavi kvačicu kod točnog odgovora. 

nitko  nekoliko ljudi  skoro svi 
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3. stupanj
Ocjena (upisuje voditelj)

LEKCIJA 1:

LEKCIJA 2:

LEKCIJA 3:

LEKCIJA 4:

Ukupno

Sveukupno

UKUPNO:

© Damir Strbad, Čavalsko 4, 51000 Rijeka.
Telefon: 098 900 5447  --  email: upoznajmo.bibliju@gmail.com  --  www.upoznajmo-bibliju.com

Komentar voditelja:

3. STUPANJ A9

P: Kada su Židovi vidjeli mnoštvo ljudi, od kojih su mnogi bili
pogani (nežidovi), kako su se osjećali? Prekriži netočan
odogovor.

Zadovoljni i sretni    /   Srditi i ljubomorni

Pavao i Barnaba su bili sigurni da je Dobra vijest dobra za svaku osobu.

P: Kako su pogani (nežidovi) reagirali kada su čuli da Bog želi da
svi ljudi budu spašeni?

P: Napiši KLJUČNI REDAK kako bi otkrio što se dogodilo kada
su Pavao i Barnaba propovijedali Dobru vijest o Isusu.

Kao što se često i danas događa, ljudi su u gradu bili podijeljeni u reakcijama
na Evanđelje. Nije li žalosno da su nevjerni Židovi, kao što je Elim,
pokušavali u zadnjoj priči spriječiti druge da povjeruju?

P: Pročitaj 50. redak i SVOJIM RIJEČIMA napiši tri stvari koje su
Židovi činili.

P: Što su Pavao i Barnaba učinili? Podcrtaj točan odgovor.

Rukovali se.         Bacali kamenje na Židove.

Otresli prašinu sa svojih stopala.

P: Gdje su otišli? 
Svoj odgovor upiši 
na putokaz.

P: Čime su učenici bili ispunjeni?

Iako su učenici (vjernici) živjeli u gradu gdje su mnogi bili protiv njih, znali su
da je Bog s njima.
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