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PRIČA 1:

Upoznajmo Bibliju

1. stupanj biblijske priče

Pavao (Savao) u Antiohiji

Priča govori o pomaganju u Božjem djelu.

PROČITATI:

Djela 11: 19-30

Barnaba je bio jedan od Božjih pomoćnika.
Otišao je u grad koji se zove Antiohija da bi
poučavao ljude o Gospodinu Isusu. Uskoro
je bio toliko zaposlen da je trebao pomoćnika. Tada se sjetio Savla. Otišao je i
pronašao ga.

Koga je Barnaba pronašao za svojeg
pomoćnika? S __ __ __ __ .
Barnaba i Savao proveli su godinu dana u
Antiohiji. Mnogo su ljudi poučili o
Gospodinu Isusu.

U Antiohiji su ljudi koji ljube Gospodina
Isusa nazvani

Kršćanima
Oboji slova.

Oboji sliku.

O kome su Barnaba i Savao poučavali ljude?
O G __ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __ __ .
Bog i danas treba ljude koji će mu biti pomoćnici.

1. stupanj

Uživaš li pomagati mami u kući? Možda joj pomažeš pri kuhanju
ili postaviti stol za ručak.

A11

/10

Upoznajmo Bibliju A11
1. stupanj biblijske priče

PRIČA 2:

Pavao (Savao) na Cipru

Priča govori o svjedočenju za Gospodina Isusa.

Bog je želio da Barnaba i
Savao idu na drugo mjesto
govoriti ljudima o Gospodinu Isusu. Tako su
brodom otišli na otok koji
se zove Cipar.

PROČITATI:

Djela 13: 1-12

Gospodin Isus želi da ljudi
iz svih zemalja znaju o
Njemu.

Gdje su išli Barnaba i
Savao?
Na C __ __ __ __ .

Jedan od ljudi koje su sreli
bio je vrač koji je radio za
važnog vladara. Vladar je
želio čuti Božju riječ, ali
vrač ga je nastojao spriječiti da povjeruje u Gospodina Isusa. Savao je rekao
vraču da je loše to što čini
Oboji more plavom, a brod smeđom bojom.
i da će oslijepiti.

Vrač je tada oslijepio! Vladar je uvidio veličinu Božje snage. Za razliku od
vrača, on je učinio pravi izbor i povjerovao u Gospodina Isusa. Mi također
možemo izabrati vjerovati u Isusa.

Tko je vjerovao u Gospodina Isusa? Stavi kvačicu (a) kod točnog
odgovora.
Vladar

Vrač

Od tada nadalje, Biblija mijenja Savlovo ime u Pavao.
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PRIČA 3:

Pavao susreće Lidiju

Priča govori o gospođi koja je povjerovala u Gospodina Isusa.

PROČITATI:

Djela 16: 6-15

Nakon nekog vremena Pavao je
krenuo na put s dvama pomoćnicima koji su se zvali Sila i Timotej.
Bog ih je vodio preko mora u grad
Filipi.

Ondje su zatekli neke žene kako
mole pored rijeke. Iako su žene
vjerovale u Boga, nikad nisu čule
da je Božji Sin, Gospodin Isus,
došao s neba i umro za njihove
grijehe.

Jedna od žena, koja se zvala
Lidija, bila je vrlo sretna što čuje
tu Pavlovu poruku. Ona je u
svome srcu znala da je to istina.
Odmah je povjerovala u Gospodina Isusa.

Uskoro su i njezini ukućani postali
kršćani pa je pozvala Pavla i
njegove prijatelje da ostanu u
njezinom domu.

Tko je povjerovao u Gospodina Isusa? L __ __ __ __ __ .

Nacrtaj Pavla i Lidiju pored rijeke u gornjem kvadratu i spoji točkice
kako bi dovršio stih.
Biblija nam kaže da

“Tko god zazove ime
Gospodnje bit ce spašen”
Djela 2: 21

Poruka ovoga retka jest da će SVATKO tko vjeruje u Gospodina
Isusa biti spašen i ići u nebo. I ti također!
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PRIČA 4:

Pavao i Sila u tamnici

Priča govori o ljudima koji su bili spašeni.

Jadni Pavao i Sila bili su u tamnici!
Neki ljudi u Filipima uvalili su ih u nevolje!

PROČITATI:

Djela 16: 16-34

Iako im je bilo neudobno i bili su u bolovima zbog batina, ipak su
pjevali pjesme i molili se Bogu u ponoć!

Gdje su bili Pavao i Sila? U
Odjednom zemljotres
je potresao tlo. Vrata
su se praskom
otvorila i svima su
spali okovi. Stražar
se probudio
preplašen.

“Što moram činiti da
budem spašen?”
pitao je Pavla i Silu.
Nije pitao za spasenje
od zemljotresa, već
od grijeha.

__ __ __ __ __ __ __ .

Oboji na slici Pavla i Silu.

spašen vjeruje
Gospodina Isusa.

Pavao i Sila rekli su mu da jedini način da bude

jest da

u

Oboji ove riječi s tvojim DVIJEMA NAJDRAŽIM BOJAMA.

To je stražar i učinio, a također i ostatak njegove obitelji!
Bili su sretni jer su znali da su njihovi grijesi oprošteni i
da će jednog dana biti u nebu s Gospodinom Isusom.
Ocjena

(upisuje voditelj)

PRIČA 1:

Komentar voditelja:

PRIČA 2:
PRIČA 3:
PRIČA 4:
Ukupno

Sveukupno

1. STUPANJ A11

© Damir Strbad, Čavalsko 4, 51000 Rijeka.

Telefon: 098 900 5447 -- email: upoznajmo.bibliju@gmail.com -- www.upoznajmo-bibliju.com

/10

