PE URMELE
APOSTOLULUI
PAVEL

ZIUA 1: Transfer la hotel. Timp liber pentru relaxare. Overnight in Atena.
ZIUA 2: Mic dejun la hotel. Vizitare Atena. Vizitare Acropole, Parthenon si Aeropagus, unde Sf. Pavel a tinut
faimoasa sa predica (Acts 17: 15-34). Atena este capitala Greciei. Este cel mai glorios istoric oras din lume. Este
orasul in care s-a nascut democratia si locul de intalnire al celor mai intelepti oameni din lumea antica. Numele
orasului provine de la numel zeitei intelepciunii, Atena. Vom vizita cele mai importate locuri ce descriu Atena si
aici includem vizitarea Mormantului Soldatului Necunoscut, Palatul Parlamentului, Palatul Prezidential, Stadionul
Panathenian (stadionul ce a gazduit primele Jocuri Olimpice Moderne in 1896), Templul lui Zeus Olimpianul,
Academia, Universitatea si Biblioteca Nationala si antica agora (locul de intalnire al Sf. Pavel cu discipolii sai).
St Paul predicand in Atena (Fapte 17:22-28): “Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului şi a zis: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele
vă găsesc foarte religioşi. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar
şi un altar pe care este scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceea ce voi cinstiţi fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a
făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca
şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască
pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L
găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri:
„Suntem din neamul Lui…”

ZIUA 3: Mic dejun la hotel. Ne vom indrepta intai spre Corint, unul din cele mai vechi orase ale Greciei. Sf. Pavel
s-a stabilit aici dupa ce a parasit Atena si aici a ramas pentru mai mult de un an si jumatate in timpul celei de a 2-a
sa calatorie. Cateva din cele mai importante locuri pe care le vom vizita includ cateva temple unice, un muzeu
arheologic, piata (unde a avut loc procesul lui Pavel), Fantana Pierene, Templul lui Apolo si Berna. La sfarsitul zilei
putem alege sa vizitam Epidaurus sau Micene. Acesta vizita este optionala si depinde de program. Overnight in
Atena.
Sf. Pavel in Corint (Fapte 18:1-18): După aceea Pavel a plecat din Atena şi s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Acuila, de neam
din Pont, venit de curând din Italia, cu nevasta sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei.Şi, fiindcă avea
acelaşi meşteşug, a rămas la ei şi lucrau: meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe iudei şi
pe greci. Dar când au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii şi dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. Fiindcă
iudeii i se împotriveau şi-l batjocoreau, Pavel şi-a scuturat hainele şi le-a zis: „Sângele vostru să cadă asupra capului vostru; eu sunt curat. De acum
încolo, mă voi duce la Neamuri.” Şi, după ce a ieşit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu
sinagoga. Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut şi
ei şi au fost botezaţi. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea, căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune
mâna pe tine, ca să-ţi facă rău: vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.” Aici a rămas un an şi şase luni şi învăţa printre corinteni
Cuvântul lui Dumnezeu

ZIUA 4: Mic dejun la hotel. Destinatia zilei de azi este Meteora, care in greceste inseamna “Suspendata in aer”
Manastirile de aici reprezinta o realizare artistica si arhitectonica unica si unul din cele mai mari exemple ale
transformarii arhitecturale a unui loc intr-o zona de meditatie si rugaciune. Meteora a fost construite in conditii
aproape imposibile, fara nici un drum practicabil. In ciuda riscurilor datorate conditiilor naturale, oamenii au
reusit sa locuiasca aici pana in ziua de azi. Manastirile sunt construite pe varfurile stancilor de origine deltaica ce
se ridica 400 m deasupra vaii Peneas si a orasului Kalambaka. Analiza chimica a rocilor sugereaza ca acestea s-au
format cu mai mult de 60 mil. ani in urma in perioada tertiara, fiind erodate de un rau si apoi de miscarile
tectonice. Ovenight in Kalambaka sau Riviera Olimpului

ZIUA 5: Destinatia acestei zile este Veria. Situl arheologic de la Vergina (Aigai) este unul din cele mai importante
din Grecia, unde se poat vedea mormintele regale si se poate admira faimoasa colectie de obiecte din aur gasita
aici. De asemenea se va face o oprire in Veria pentru vizitarea sinagogii antice. Orasul Aigai, prima capitala
antica a Regatului Macedonia, a fost descoperit in secolul XIX aproape de Vergina in nordul Greciei. Cele mai
importante repere ramase sunt: palatul, decorat bogat cu mozaic si stucco, si zona funerara ce cuprinde mai
mult de 300 de tumuli, unii dintre acestia datand inca din sec. XI IdC. Unul dintre cei mari tumuli, a fost
identificat ca apartinand lui Philip II, cel ce a cucerit toate orasele Greciei, deschizand astfel drumul fiului sau
Alexandru si expansiunii lumii elenistice. Overnight in Salonic.
Sf. Pavel in Veroia sau Berea (Fapte 17: 10-15): Fratii au trimes indata, noaptea, pe Pavel si pe Sila la Berea. Cind au sosit, au intrat in
sinagoga Iudeilor.Iudeii acestia aveau o inima mai aleasa decit cei din Tesalonic. Au primit Cuvintul cu toata rivna, si cercetau Scripturile in
fiecare zi, ca sa vada daca ce li se spunea, este asa.Multi dintre ei si din femeile cu vaza ale Grecilor, si multi barbati au crezut.Dar Iudeii din
Tesalonic, cind au aflat ca Pavel vestea Cuvintul lui Dumnezeu si in Berea, au venit acolo, ca sa turbure si sa atite noroadele.Atunci fratii au
pornit indata pe Pavel spre mare; Sila si Timotei au ramas in Berea.Cei ce insoteau pe Pavel, l-au dus pina la Atena. Apoi s-au intors, cu
insarcinarea sa duca lui Sila si lui Timotei porunca sa vina cit mai curind la el.

ZIUA 6: Astazi vom parcurge toata ziua drumul antic strabatut de Apostolul Pavel spre Amphipolis (Fapte 17:1)
Calatorie spre anticul Philippi, unde Pavel a pus bazele primei biserici din Europa si catre care a scris scrisoarea
sa “catre locuitorii din Phillippi”, in timpul stabilirii sala la Roma (Fapte 16: 11-40) Vom continua apoi spre
Kavala, cunoscut in lumea antica ca Portul Neapolis (Fapte 16: 9-11), pe care Sfantul Pavel l-a vizitat. Kavala este
unul din cele mai atractive porturi continentale ale Greciei. Unele din cele mai importante figuri ale filozofiei si
religiei l-au vizitat : Sf. Pavel a debarcat aici impreuna cu discipolii sai Timotei si Sila, Sf. Apostol Luca a venit aici
din Troas. Orasul antic Neapolis a fost numit mai tarziu Christoupolis datorita faptului ca a fost primul oras
european ce a acceptat crestinismul. Pe parcursul turului nostru prin orasul cunoscut sub numele de Kavala
incepand cu secolul V, vom vizita Apeductul Roman si ruinele Acropolis. Vom merge apoi spre Philippi unde Sf.
Pavel a tinut prima sa predica evanghelica si a botezat pentru prima data pe pamant european. Vom vizita locul
botezului Lidiei si vom vizita cripta ce dateaza de pa vremea Imperiului Roman despre care se crede ca a fost loc
de intemnitare a Apostolului Pavel. Overnight in Salonic.
Sf. Paul in Philippi (Fapte 16:11-40)Dupace am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, si a doua zi ne-am oprit la
Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintii cetate dintr-un tinut al Macedoniei, si o colonie romana. In cetatea aceasta am stat
citeva zile. In ziua Sabatului am iesit afara pe poarta cetatii, linga un riu, unde credeam ca se afla un loc de rugaciune. Am sezut jos, si am vorbit
femeilor, cari erau adunate laolalta. Una din ele, numita Lidia, vinzatoare de purpura, din cetatea Tiatira, era o femeie tematoare de Dumnezeu,
si asculta. Domnul i-a deschis inima, ca sa ia aminte la cele ce spunea Pavel. Dupa ce a fost botezata, ea si casa ei, ne-a rugat si ne-a zis: Daca
ma socotiti credincioasa Domnului, intrati si ramineti in casa mea.” si ne-a silit sa intram. Pe cind ne duceam la locul de rugaciune, ne-a iesit
inainte o roaba, care avea un duh de ghicire (Greceste: Un duh al lui Piton.). Prin ghicire, ea aducea mult cistig stapinilor ei. Roaba aceasta s-a
luat dupa Pavel si dupa noi, si striga: Oamenii acestia sint robii Dumnezeului Celui Prea Inalt si ei va vestesc calea mintuirii.” Asa a facut ea timp
de mai multe zile. Pavel, necajit, s-a intors, si a zis duhului: In Numele lui Isus Hristos iti poruncesc sa iesi din ea.” si a iesit chiar in ceasul acela.
Cind au vazut stapinii roabei ca s-a dus nadejdea cistigului lor, au pus mina pe Pavel si pe Sila si i-au tirit in piata inaintea fruntasilor. I-au dat pe
mina dregatorilor, si au zis: Oamenii acestia ne tulbura cetatea; sint niste Iudei, cari vestesc niste obiceiuri, pe cari noi, Romanii nu trebuie nici sa
le primim, nici sa le urmam.” Norodul s-a ridicat si el impotriva lor, si dregatorii au pus sa le smulga hainele de pe ei, si au poruncit sa-i bata cu
nuiele. Dupa ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat in temnita, si au dat in grija temnicerului sa-i pazeasca bine. Temnicerul, ca unul care
primise o astfel de porunca, i-a aruncat in temnita din launtru, si le-a bagat picioarele in butuci. Pe la miezul noptii, Pavel si Sila se rugau, si
cintau cintari de lauda lui Dumnezeu; iar cei inchisi ii ascultau. Deodata, s-a facut un mare cutremur de pamint, asa ca s-au clatinat temeliile
temnitei. Indata, s-au deschis toate usile, si s-au deslegat legaturile fiecaruia. Temnicerul s-a desteptat; si, cind a vazut usile temnitei deschise, a
scos sabia, si era sa se omoare, caci credea ca cei inchisi au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: Sa nu-ti faci nici un rau, caci toti sintem aici.”
Atunci temnicerul a cerut o lumina, a sarit inlauntru, si, tremurind de frica, s-a aruncat la picioarele lui Pavel si ale lui Sila; i-a scos afara, si le-a
zis: Domnilor, ce trebuie sa fac ca sa fiu mintuit?” Pavel si Sila i-au raspuns: Crede in Domnul Isus, si vei fi mintuit tu si casa ta.” si i-au vestit
Cuvintul Domnului, atit lui cit si tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar in ceasul acela din noapte, le-a spalat ranile, si a fost
botezat indata, el si toti ai lui. Dupa ce i-a dus in casa, le-a pus masa, si s-a bucurat cu toata casa lui ca a crezut in Dumnezeu.Cind s-a facut ziua,
dregatorii au trimes pe ceice purtau nuielele (Greceste: lictori.), sa spuna temnicerului: Da drumul oamenilor acelora.” si temnicerul a spus lui
Pavel aceste cuvinte: Dregatorii au trimes sa vi se dea drumul; acum dar, iesiti afara, si duceti-va in pace.” Dar Pavel le-a zis: Dupa ce ne-au batut
cu nuiele in fata tuturor, fara sa fim judecati, pe noi, cari sintem romani, ne-au aruncat in temnita, si acum ne scot afara pe ascuns! Nu merge
asa! Sa vina ei singuri sa ne scoata afara!” Ceice purtau nuielele, au spus aceste cuvinte dregatorilor. Acestia s-au temut, cind au auzit ca sint
romani. Dregatorii au venit sa-i potoleasca, i-au scos afara din temnita, si i-au rugat sa paraseasca cetatea. Ei au iesit din temnita, si au intrat in
casa Lidiei; si, dupace au vazut si mingiiat pe frati, au plecat.

DAY 7: Mic dejun. Vizitare Salonic (Fapte 17: 1-9). Timp liber. Vom explora orasul Salonicul cunoscut si sub
denumirea de “perla Macedoniei”, un oras cu o vechime de 2320 de ani. Salonicul contemporan este un oras cu
1 500 000 de locuitori, fiind al doilea oras ca marime din Grecia. Este centrul economic si cultural al Nordului
Greciei si o rascruce intre est si vest, nord si sud. Orasul Salonic este un oras de coasta, bogat in biserici
bizantine, muzee si numeroase monumente istorice. Cele mai importante puncte de atractie sunt : muzeul de
arheologie si cultura bizantina, Turnul Alb (simbol al orasului), Catedrala Sf. Dumitru, Arcul lui Galeriu, Rotonda,
biserica Sf. Sofia si vechile ziduri glorioase ale orasului, denumite “Kastra”
Sf. Paul in Salonic(Fapte 17:1-12)
Pavel si Sila au trecut prin Amfipoli si Apolonia, si au venit in Tesalonic, unde era o sinagoga a Iudeilor. Pavel, dupa obiceiul sau, a intrat in
sinagoga. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind si lamurind, ca Hristosul trebuia sa patimeasca si sa invieze din morti. si acest
Isus, pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, este Hristosul.” Unii din ei, si o mare multime de Greci tematori de Dumnezeu, si multe femei de frunte au
crezut, si au trecut de partea lui Pavel si a lui Sila. Dar Iudeii cari nu crezusera, de pizma, au luat cu ei niste omeni fara capatii din multime, au
facut gloata, si au intaritat cetatea. S-au napustit asupra casei lui Iason, si cautau pe Pavel si pe Sila, ca sa-i aduca afara la norod.Fiindca nu i-au
gasit, au tirit pe Iason si pe vreo citiva frati inaintea dregatorilor cetatii, si strigau: Oamenii acestia, cari au rascolit lumea, au venit si aici, si
Iason i-a gazduit. Ei toti lucreaza impotriva poruncilor Cezarului, si spun ca este un alt Imparat: Isus.” Prin aceste vorbe, Iudeii au turburat
norodul si pe dregatorii cetatii, cari au dat drumul lui Iason si celorlalti, numai dupa ce au capatat dela ei un zalog. Fratii au trimes indata,
noaptea, pe Pavel si pe Sila la Berea. Cind au sosit, au intrat in sinagoga Iudeilor.Iudeii acestia aveau o inima mai aleasa decit cei din Tesalonic.
Au primit Cuvintul cu toata rivna, si cercetau Scripturile in fiecare zi, ca sa vada daca ce li se spunea, este asa. Multi dintre ei si din femeile cu
vaza ale Grecilor, si multi barbati au crezut.

ZIUA 8: Mic dejun si plecare

CATEGORIE:
DURATA:
INCLUDE:
PRET:

RELIGIOS
8 zile / 7 nopti
cazare cu BB, transport autocar, ghid local, intrare muzee, toate taxele.
Va rugam sa ne contactati la info@melitours.ro

Excursia poate fi rearanjata conform nevoilor dvs. Sosirea si plecarea se pot modifica, iar durata poate fi extinsa sau scurtata. De
asemenea se pot adauga servicii suplimentare.

