PETRU ŞI PAVEL
În Fapte 12:25, atenţia literară a lui Luca trece de la Petru la Pavel şi
de la Biserica predominant iudeo-creştină la Biserica formată
preponderent din ne-evrei. Statutul şi rolul lui Pavel de adevărat apostol
este evidenţiat prin paralela dintre lucrarea sa şi cea a lui Petru.

CĂLĂTORIILE LUI PAVEL
Cel mai renumit călător din Noul Testament a fost apostolul Pavel.
Consemnarea despre călătoria sa spre Roma, la bordul unei corăbii
de marfă ne ajută să înţelegem ce însemna călătoria pe mare în
vremea Noului Testament (Fa. 27). Prinsă într-o furtună din timpul
iernii, corabia şi pasagerii de la bordul ei au eşuat pe insula Malta
sau Melita, pe coasta îndepărtată a Siciliei. După trei luni, când
vremea s-a îmbunătăţit puţin, şi-au continuat călătoria spre Roma
într-o corabie care venea din Alexandria, Egipt (Fa. 28:11).
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3. Pavel a primit atât
răspunsuri favorabile,
cât şi nefavorabile în
urma predicării sale
(Fa. 13:42-45.
5. Pavel
vindecă un om
infirm, iar
misionarii sunt
consideraţi
drept zei
păgâni
(Fa.14:8-12)
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6. Ei predică Evanghelia şi fac
mulţi ucenici (Fa.14:21a)
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2. Creştinismul este
introdus în rândurile
elitei societăţii din
1. Biserica din Antiohia îi
Roma (Fa.13:6-12)
susţine financiar pe Pavel şi
4. Predicarea lui Pavel şi Barnaba Barnaba să lucreze în Cipru
a provocat divizări între oameni şi
şi Asia Mică (Fa.13:3-4)
au fost forţaţi să plece (Fa.14:4-6)

A doua călătorie misionară- 15:36 - 18:22

49 -52 d.Hr.

2. Pavel şi Sila sunt închişi pentru că au tulburat liniştea (Fa.16:16-40)
2. Pavel
rămâne
timp de
3luni la
Corint
(Fa. 20:3)
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3. Pavel învie pe
Eutih (Fa.20:9-12)
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1. Pavel predică la
Efes timp de 3 ani
(Fa.19-20)
1. Pavel şi Sila
întâlnesc pe Timotei şi
îi cer să li se alăture
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3. Pavel vorbeşte
înaintea Areopagului,
Atena (Fa.17:22-31)
4. Pavel merge cu
corabia la Efes
(Fa.18:20-21)
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(Fa.16:1-3)
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Antiohia
Antiohia––punctul
punctul
de pornire
al al
de pornire
călătoriilor
lui Pavel
călătoriilor lui

4. Paveldiscursul de
rămas bun
(Fa.20:18-35)
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5. Unii evrei spun că
Pavel a vorbit împotriva
poporului, a Legii, a
Templului (Fa.21-28) A
fost escortat militar până
la Cezareea – 2 ani 24:27

A treia călătorie misionară - 18:23-21:16

53 -57 d.Hr.

Călătoria la Roma - 21:17 -28:31

59 - 60 d.Hr.

