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DEV 19PN Călătoriile lui Pavel 

 

Sesiunea 19: Călătoriile misionare ale lui Pavel 

În această sesiune veți explora cele trei călătorii misionare ale lui Pavel și veți învăța 
principiile din modul în care a pus el bazele mișcării de ucenici și bisericilor în partea de Est a 
Imperiului Roman, în numai 10 ani.  

Inima unui conducător 

1. Ce înveți despre cum să rămâi în Cristos? În ce fel pui în practică această rămânere în El prin 
intermediul Cuvântului, rugăciunii, ascultării, R-G-Î, relații și părtășie? 

2. În ce domenii ale vieții tale ascultarea de Dumnezeu este o provocare? 
3. Ce conflict nerezolvat ai? 
4. În ce domenii te încrezi în Dumnezeu prin credință, mai presus de propria ta pricepere? 

 

 

Celebrarea credincioșiei 

 împărtășiți ce s-a mai întâmplat de la ultima întâlnire. Roagă-i să vorbească raportat la 
țelurile stabilite la ultima întâlnire. 

Fier pe fier: modelându-mă pe mine însumi și pe alții 

Proverbe 27:17 „După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl face mai ager 
[ascute] pe semenul său.” (NTLR)  

 Ce merge bine? 
 Ce nu merge bine? Cu ce obstacole te confrunți? 
 Care sunt alte soluții posibile primite de la membrii grupului? 
 Ce trebuie să faci pentru a adăuga calitățile lipsă în fiecare grup? 
 Unde vei începe un grup nou sau o biserică în această lună? 

 

 

Secțiunea 1: Prima călătorie misionară  

Cipru: Fapte 13:4-12  

Antiohia Pisidiei (Galatia): Fapte 13:13-52  
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Iconia (Galatia): Fapte 14:1-7  

Listra și Derbe (Galatia): Fapte 14:8-21  

Întoarcerea acasă: Fapte 14:21-28  

1. Unde s-a dus și cât a stat acolo? 
2. Ce au făcut acolo Pavel și cei care erau cu el? 
3. Care a fost urmarea? 

Rezumat:  

 CIPRU  

 FRIGIA  

 GALATIA  

o ICONIA  

o LISTRA  

o DERBE  

 PAMFILIA  

Secțiunea 2: A doua călătorie misionară  

Galatia: Fapte 15:39-16:10  

Filipi (Macedonia): Fapte 16:11-40  

Tesalonic (Macedonia): Fapte 17:1-9  

Bereea (Macedonia): Fapte 17:10-15  

Atena (Grecia): Fapte 17:16-34  

Corint (Grecia): Fapte 18:1-17  

Întoarcerea acasă: Fapte 18:18-22  

Macedonia (Amfipoli, Apolonia, Tesalonic, Bereea); Ahaia (Atena): Fapte 17:1-34  

Ahaia (Corint); Asia (Efes): Fapte 18:1-21  

1. Unde s-a dus și cât a stat acolo? 
2. Ce au făcut acolo Pavel și cei care erau cu el? 
3. Care a fost urmarea? 
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Rezumat:  

 CIPRU  

 GALATIA & FRIGIA  

 ASIA, MISIA, BITINIA  

 MACEDONIA  

o FILIPI  

o TESALONIC  

o BEREEA  

 ACHAIA  

o ATENA  

o CORINT  

Secțiunea 3: A treia călătorie misionară  

Galatia, Efes (Asia): Fapte 18:23-19:22  

Efes (Asia): Fapte 19:23-20:1  

Macedonia, Grecia: Fapte 20:2-6  

Troa: Fapte 20:7-12  

Întoarcerea la Efes: Fapte 20:13-38  

1. Unde s-a dus și cât a stat acolo? 
2. Ce au făcut acolo Pavel și cei care erau cu el? 
3. Care a fost urmarea? 

Rezumat:  

 GALATIA & FRIGIA  

 ASIA  

 EFES  

 MACEDONIA/ AHAIA  

 EFES (Milet)  

Rezumatul lecției  
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Nimic de înfăptuit Romani 15:19,23  

Principii:  

A. Modelul lui Pavel:  

 El a stabilit strategic anumite locuri. 
 A împărtășit Evanghelia cu îndrăzneală. 
 A ucenicizat și a împuternicit repede noi conducători. 
 A înmulțit biserici ca acestea să ajungă cu Evanghelia mai departe. 

B. El a stabilit centre regionale  

 Apoi i-a ajutat pe localnici să se extindă în acea zonă 

C. El a avut două priorități  

1. A lucrat noapte și zi pentru a câștiga urmași devotați  
o Oameni ai păcii, oameni ai relațiilor 
o Prin mărturie, semne, transformarea vieții 

2. Zidirea noilor credincioși ajutându-i să înceapă să multiplice mărturia și instruirea lor 

D. El a plantat ADN-ul ucenicilor multiplicatori  

 El a lucrat cu ucenicii săi săptămânal sau zilnic și apoi a mers mai departe"  
o Exemplu - și-a împărțit VIAȚA sa cu ei - Filipeni 3:17 
o Le-a dat un model de urmat (Romani 6:17, 2 Timotei 2:2) 

 A încurajat îndrăzneala în fața persecuției 
 Plantarea bisericii a fost realizată pe parcurs, cu ajutorul mărturiei creștinilor 

E. El a ridicat & instruit conducătorii/instructorii care au ieșit în evidență  

 Deseori ei erau credincioși noi - Fapte 14:23 
 A avut instructori principali /ajutoare în fiecare regiune 

Pregătirea pentru misiune 

Evaluați felul în care aplicați principiile pe care le-ați învățat din viața lui Pavel și faceți un 
plan pentru modul în care veți începe imediat să faceți îmbunătățiri.  

 Discutați aplicații practice:  
o planificarea strategică 
o concentrare pe împărtășirea Evangheliei și instruirea noilor credincioși 
o identificarea, dezvoltarea și împuternicirea noilor conducători 

 

 

Eu voi _____________ și _________  


