1. Siria și Cilicia. Fapte 15:36-41. Două echipe misionare.
❖ Pavel nu a fost dispus să îi acorde o a doua șansă lui Ioan Marcu.
❖ Așadar, Barbana și Ioan Marcu au plecat la Cipru, iar Pavel și Sila au aplecat în Asia.
2. Derbe și Listra. Fapte 16:1-5. Tânărul Timotei.
❖ Cum tatăl luui Timotei era grec, nu a permis să fie circumcidat.
❖ De ce Pavel l-a circumcis, contrazicând, aparent, acordul Adunăruii din Ierusalim?
❖ Această măsură a fost luată din dragoste pentru iudei. Pentru ca aceștia să nu
găsească o scuză în ascultarea mesajului predicat de Timotei.
3. Frigia, Galicia, Misia și Troa. Fapte 16:6-10. Chemarea din Macedonia.
❖ Cu toate că planul original al lui Pavel era să viziteze bisericile deja întemeiate, planul
Duhului Sfânt era altul.
❖ Printr-o viziune, Dumnezeu l-a condus să predice Evanghelia în Europa, un teritoriu
complet nou.
4. Samotracia, Neapolis și Filipi. Fapte 16:11-40. Noi convertiți.
❖ Ana dintre femeile reunite acolo, Lidia, a fost prima creștină convertită din Europa.
❖ Pavel a alungat un demon care poseda o tânără ghicitoare. Stăpânii ei, supărați, l-au
dus la tribunal.
❖ Bătuți și încarcerați, Pavel și Sila cântau în închisoare. Mărturia lor a atins conștiința
temnicerului.
5. Tesalonic și Berea. Fapte 17:1-15. Cercetând Scripturile.
❖ Doar câțiva iudei au crezut. Restul, folosind oameni fără căpătâi, au provocat o
răscoală împotriva lui Pavel și restul convertiților.
❖ În Berea, mesajul a fost primit foarte diferit de către iudei. Aceștia au fost convinși
de adevăr prin cercetarea cu conștiinciozitate a Scripturilor.
❖ Un răpuns pur emoțional, lipsit de studiu personal, este superficial și de scurtă
durată.
6. Atena. Fapte 17:16-34. Areopagul.
❖ În Atena, Pavel a folosit noi tehnici de prezentare a Evangheliei.
❖ A pornit de la cunoștințele despre lumea naturală și filozofie pentru ca ei să poată
înțelege ceea ce el dorea să îi învețe.
❖ Pentru mințile obișnuite să creadă că zeilor nu le pasă de ce se întâmplă pe pământ,
mesajul lui Pavel era cu adevărat special.
7. Corint. Fapte 18:1-17. “Vorbește și nu tăcea”.
❖ În Corint, Pavel i-a cunoscut pe Acuila și Priscila. Cum aveau aceeași meserie, a rămas
să lucreze împreună cu ei.
❖ Însă Pavel a fost respins vehement de către iudei. Scuturându-și praful de pe haine, a
hotărât să nu le mai predice lor, și să vorbească numai neamurilor.
❖ Încurajat de Dumnezeu, Pavel a mai rămas în Corint un an și jumătate.
❖ Cât popor are Dumnezeu în orașul tău, care încă nu Îl cunoaște? Vorbește și nu tăcea.

