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T.M. „Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi 
se vesteşte iertarea păcatelor; şi oricine 

crede este iertat prin El de toate 
lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi 

prin Legea lui Moise.”
(Faptele apostolilor 13:38,39)



6. Întoarcerea în Antiohia. 
Fapte 14:21-28.
 Întărind biserica.

În cronograma divină, a sosit timpul când Saul trebuia să călătorească în lume, 
anunţând Evanghelia şi construind noi biserici în vastul Imperiu Roman.

1. Antiohia. Fapte 13:1-3.
 Pregătirea pentru călătorie.

2. Salamina şi Pafos.
Fapte 13:4-12.
 Elima şi Sergius Paulus, 

opoziţie şi convertire.

3. Antiohia din Pisidia. 
Fapte 13:13-52.
 Predicarea lui Pavel.
 Reacţia iudeilor şi a 

neamurilor.

4. Iconia. Fapte 14:1-7.
 Slujind pentru Israel.

5. Listra şi Derbe. Fapte 14:8-20.
 Slujind printre neamuri.



Fapte 13:1-3

„În timp ce slujeau ei Domnului şi posteau, Duhul Sfânt le-a zis: „Puneţi-Mi
deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat!”” 

(Fapte 13:2)

Cu toate că Isus le-a prezentat deja 
intenţia Sa de a-i trimite să predice la 
neamuri (Fapte 22:21), Pavel a aşteptat ca 
Duhul Sfânt să le indice exact când trebuie 
să facă acest pas.

După o perioadă de rugăciune şi post, 
Duhul Sfânt a arătat bisericii din Antiohia 
că trebuie să trimită prima echipă de 
misionari: pe Barnaba şi pe Saul. Prin 
punerea mâinilor peste ei, le-au dat 
autoritate pentru această misiune.

Deşi, iniţial, Barnaba era în fruntea 
echipei, curând a fost Saul (numit Pavel 
începând cu Fapte 13:9) cel care a condus 
această expediţie misionară.



Fapte 13:4-12

„Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut, şi a rămas uimit 
de învăţătura Domnului” (Fapte 13:12)

Sub îndrumarea Duhului Sfânt, Pavel, 
Barnaba şi Ioan Marcu au coborât la 
Seleucia şi de acolo au luat o corabie 
pentru a ajunge pe insula din Cipru.

Acest loc era bine cunoscut de Barnaba 
(nativ din Cipru). În plus, a fost unul dintre 
primele locuri în care au ajuns primii 
creştini. Bărbaţii din Cipru au fost primii 
care au vorbit neamurilor în Antiohia 
(Fapte 11:19-20).

Acolo au întâmpinat şi o opoziţie 
vehementă din partea unui iudeu/vrăjitor 
numit Elima.

Când dregătorul Sergius Paulus a văzut că 
Elima a orbit înaintea lui Pavel, a acceptat 
fără rezerve Evanghelia (de care era deja 
profund interesat).



Fapte 13:13-52

„Şi noi vă vestim făgăduinţa făcută părinţilor noştri” (Fapte 13:32 BINT)

Părăsind Ciprul, au ajuns la Perga, iar de acolo la Antiohia Pisidiei (în actuala 
Turcie). La Perga, Ioan Marcu a decis să abandoneze echipa, îngrijorat de 
dificultăţile călătoriei.

În primul sabat pe care l-au petrecut în Antiohia au fost invitaţi să predice în 
sinagoga oraşului. Pavel a subliniat trei puncte esenţiale:

A făcut un apel la acceptarea 
mântuirii oferite de Isus

(v. 38-41).

A reamintit purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu din Egipt şi 
până la David (v. 17-22).

L-a prezentat pe Isus drept 
împlinire a promisiunilor 

mesianice (v. 23-37).



„În timp ce ieşeau, Barnaba şi Saul au fost rugaţi să vorbească despre aceste 
lucruri şi în Sabatul următor” (Fapte 13:42)

Printre cei care au ascultat 
mesajul lui Pavel în sinagogă 
erau şi neamuri care nu au 
acceptat complet iudaismul 
(fiind, poate, frânaţi de obligaţia 
de a fi circumcişi).

Aceştia au spus vestea bună familiilor şi prietenilor. În 
acest fel, în următorul Sabat „aproape toată cetatea s-
a adunat” ca să îl audă pe Pavel.

Înaintea puternicei acceptări a Evangheliei din partea 
neamurilor, iudeii au devenit geloşi şi au reuşit să îi 
alunge pe Pavel şi pe Barnaba din oraş.



Fapte 14:1-7

„Mulţimea din cetate s-a împărţit: unii erau cu iudeii, iar alţii erau cu apostolii” 
(Fapte 14:4)

Ajunşi la Iconia, apostolii au urmat acelaşi tipar 
folosit în Antiohia: au predicat mai întâi 
iudeilor.

Ca rezultat, „o mare mulţime de iudei şi de greci 
au crezut”. Însă iudeii care nu au crezut au creat 
din nou probleme. Pavel şi Barnaba au fost 
nevoiţi să fugă din oraş pentru a evita linşarea.

Cu toate că o mare parte 
din iudei respingeau 
sistematic Evanghelia, 
Pavel nu şi-a pierdut 
niciodată speranţa de a 
vedea pe mulţi iudei 
acceptându-L pe Isus 
(Romani 9-11).



Fapte 14:8-20

„Când au văzut mulţimile ce a făcut Pavel, au strigat în limba licaoniană: „Zeii 
au coborât la noi în chip de oameni!“ Pe Barnaba îl numeau Zeus , iar pe Pavel –

Hermes , pentru că el era cel ce mânuia cuvântul” (Fapte 14:11-12 NTR)

Călătoria a continuat până în regiunea Listrei şi a Derbei.

În Listra, Pavel a văzut un şchiop care avea suficientă credinţă ca să 
fie vindecat. Văzând minunea, noroadele i-au luat drept zei care au 
luat formă umană.

Când apostolii şi-au dat seama de ce se 
întâmpla, cu greu au reuşit să evite să li se 
aducă jertfe.
Iudeii proveniţi din Antiohia şi Iconia au 
profitat de situaţie pentru a întoarce 
neamurile împotriva apostolilor.

Pavel a fost 
împroşcat cu 
pietre, însă, în mod 
miraculos, a fost 
ridicat viu.



Fapte 14:21-28

„După ce au vestit Evanghelia şi în 
cetatea aceea şi au făcut mulţi ucenici, 

s-au întors în Listra, în Iconia şi în 
Antiohia” (Fapte 14:21 NTR)

Considerând încheiată călătoria, s-au 
întors la locurile de origine.

De ce nu s-au întors direct în Antiohia?

Doreau să întărească bisericile recent 
formate, încurajând şi întărind noii 
convertiţi.
1. I-au avertizat că vor întâmpina greutăţi.
2. Au hotărât prezbiteri.
3. S-au rugat şi au postit împreună cu ei.
4. I-au încredinţat Domnului.

Odată întorşi in Antiohia, au relatat 
detaliile călătoriei credincioşilor. Aceasta 
a fost o ocazie de mare bucurie pentru 
întreaga biserică.



„Pavel nu uita bisericile pe care le întemeiase. După
terminarea unei călătorii misionare, el şi Barnaba
vizitau din nou bisericile pe care le întemeiaseră,
alegând din ele bărbaţi pe care îi puteau forma ca să li
se alăture lor în vestirea Evangheliei.

[…] Apostolul a considerat ca o parte a lucrului său
aceea de a forma tineri pentru slujba de predicare.[…]

Lucrătorii cu experienţă de azi fac o lucrare nobilă -
dacă în loc să încerce să poarte singuri toate poverile, ei
formează tineri lucrători şi aşează poveri pe umerii lor”.

E.G.W. (Faptele apostolilor, pag 367-368)
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