
SCHIŢA CĂRŢII  FAPTELE APOSTOLILOR 

Partea II: Mărturia în Iudeea şi Samaria (8:5-12:25 

 I. Mărturia lui Filip – 8 : 5 - 4 0  

 Filip mărturiseşte înaintea samaritenilor ..................................8:5-25 

 Filip mărturiseşte famenului etiopian........................................8:26-40 

 II. Convertirea lui Saul  - 9:1-31 

 Saul este convertit şi orbit.......................................................... 9:1-9 

 Saul este plin de Duhul  .............................................................9:10--19 

 Saul predică în Damasc ............................................................9:20-22 

 Saul depune mărturie în Ierusalim............................................ 9:23-3 

 III. Mărturia lui Petru  - 9:32- 11:18 
A.Petru vindecă pe Eneea, în Lida...............................................9:32-35 
B. Petru înviază pe Dorca, în lope ...........................................9:36-43 
C.Petru mărturiseşte înaintea lui Corneliu, în Cezareea............10:1-11:18 

 IV. Mărturia Bisericii primare - 11:19 - 12:25 

 Mărturia bisericii din Antiohia  .........................................11:19-30 

 Persecuţia impusă de Irod ..................................................12:1-25 

 

 

 

 



Călătoriile lui Filip 

MAREA MEDITERANĂ 

Noroadele luau aminte cu un gând la 

cele spuse de Filip, când au auzit şi au 

văzut semnele pe care le făcea.    Fa. 

8:6 

1. Filip ajunge diacon împreună cu alţi 

şase (Fa.6:5) 

2. Filip merge în Samaria, unde se 

converteşte Simon, vrăjitorul  (Fa.8:4,...) 

3. Filip îl botează pe famenul etiopian 

(Fa.8:26...) 

4. Din Azot, Filip a predicat din oraş în 

oraş până când a ajuns la Cezareea 

(Fa.8:40) 

5. Filip locuia în Cezareea, împreună cu 

cele 4 fiice; Pavel le face o vizită 

(Fa.21:8)  

 SAMARIA 



Călătoriile lui Petru 

 „Căci noi nu putem să nu 

vorbim despre ce am văzut  

şi am auzit." - Fa.4:20 

1.Petru şi Ioan merg în Samaria pentru a vedea 

rezultatele eforturilor lui Filip 8:14 

2. Petru şi Ioan se roagă ca samaritenii să 

primească Duhul Sfânt; Simon e mustrat-8:15 

3. Petru şi Ioan se întorc la Ierusalim 8:25 

Fapte 8 

Fapte 9-10 
4.Enea este vindecat 9:34 

5. Dorca (Tabita) e înviată 9:40 

6. Viziunea lui Petru 10:15 

7. Corneliu şi casa lui cred şi sunt botezaţi 10:17 

VISE ŞI VIZIUNI 
În Noul Testament, Dumnezeu a folosit adeseori vise (somn) şi viziuni (când persoana era 

trează) pentru a-Şi face voia cunoscută. În special în cartea Fapte, liderii Bisericii, precum Petru 

şi Pavel, au primit călăuzire prin viziuni despre ceea ce urma să se întâmple. 

   Primele 12 capitole ale cărţii Fapte se concentrează în mare parte asupra 

apostolului Petru. Primul lider al Bisericii iudeo-creştine din Ierusalim, Petru a 

jucat un rol însemnat în răspândirea mesajului Evangheliei între ne-evrei, prin 

răspunsul la viziunea despre animalele curate şi necurate, relatată în cap 10. 



  PARTEA a II-a 

SCHIŢA CĂRŢII   

FAPTELE APOSTOLILOR 

Teme din „Mărturia în Iudeea şi Samaria” 

                                                         Fapte 8:5-12:25  

 Călătoriile şi mărturia lui Filip 

 Convertirea lui Saul  

 Călătoriile şi mărturia lui Petru 

 Mărturia Bisericii primare 


