VIAŢA LUI PAVEL
Tinereţea şi convertirea.Născut la Tars, cu
dublă cetăţenie, evreiască şi romană (Fa.22:3),
Pavel a studiat sub îndrumarea învăţatului evreu,
Gamaliel, în Ierusalim. Pavel i-as persecutat pe
primii creştini în Ierusalim (Fa. 8:3): El s-a
convertit la creştinism printr-o arătare a lui
Cristos, în timp ce se ducea spre Damasc (Fa.9:19).
1.

2. Anii de pregătire. După convertire,
Pavel a slujit alături de creştinii din
Damasc (Fa.9:22), din regiunile
deşertice ale Arabiei (Gal. 1:17) şi din
Ierusalim. Opoziţia liderilor evrei l-a
determinat să meargă la Tars.(Fa. 9:2630), unde a slujit vreo 10 ani.

3. Lucrarea misionară timpurie. Pavel a lucrat alături de Barnaba pentru a răspândi Vestea Bună printre
ne-evrei, sprijinit de biserica din Antiohia Siriei. (Fa.11:19-26);

- în prima călătorie misionară a vizitat insula Cipru,
cetăţile din Antiohia Pisidiei, Iconia, Listra şi Derbe (Fa.13;14)
4. Lucrarea misionară de mai târziu. În a doua
călătorie misionară, apostolul Pavel a dus
Evanghelia mai departe, în vest, în provincia
Macedonia şi în cetăţile Filipi, Tesalonic, Bereea,
Atena şi Corint (Fa.16-18) favorabile, cât şi
nefavorabile în urma predicării sale (Fa. 13:42-45.
În a treia călătorie misionară, Pavel a lucrat cu
bisericile din Efes, Troa şi Milet (Fa.19:20)

5. Călătoria spre Roma şi ultimele zile.
Ameninţat de zeloţii evrei, Pavel şi-a pledat
cazul la Roma (Fa.25); a fost dus cu corabia la
Roma pentru o audienţă oficială (Fa.27); în
Roma, ca întemniţat, el a continuat să vestească
Evanghelia (Fa.28:17-31); posibil să fi murit
executat la Roma, în aprox. 68 d.Hr.
(Fa.13:42-45).

1. Tars – localitatea în care s-a născut Pavel; 2. Ierusalim – oraşul în care a studiat cu
Gamaliel; 3. Damasc- oraşul în care i s-a arătat Isus; 4. Antiohia Siriei – debutul lucrării
Evanghelice; 5. Cipru, şi cetăţi din (6.) Antiohia Pisidiei: 7.Iconia, 8.Listra, 9.Derbe;
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10. Provincia Macedonia,
cetăţile:11.Filipi,
12.Tesalonic,
13.Bereea,
14.Atena,
15.Corint
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16.Efes,
17.Troa,
18.Milet şi
19. ROMA

3

2

EXPERIENŢELE LUI PAVEL DIN ÎNCHISOARE
Prima întemniţare lungă a lui Pavel, amintită în Fapte 21:27-28:31, a fost urmarea falselor
acuzaţii a evreilor, că Pavel ar fi dus un ne-evreu în Templu (21:28-29). Deoarece era
cetăţean roman, lui Pavel i s-a oferit protecţia autorităţilor romane, fiind scăpat din mâinile
mulţimii din Ierusalim şi escortat la Cezareea (23:11-35). Pavel a fost audiat de Sinedriul
evreiesc (22:30-23:10), de guvernatorul roman Felix (24:1-21), de guvernatorul Festus care
l-a succedat pe Felix (25:1-12) şi de regele Agripa (25:13-26:32).
După ce Pavel a
depus toate mărturiile
a fost dus la Roma
(27: 1-28:16).
Cartea Fapte
se încheie
arătându-l
pe Pavel în
arest la
domiciliu în
Roma şi
aşteptând să
fie primit în
audienţă la
împărat (28:
17-31).

3. Se opreşte în
Cezareea la sfârşitul
primei zile de
călătorie. (Fa. 23:31)

