
Testul 2 – grupa mare 

Faptele apostolilor 1-12 

1. Cum au reacționat oamenii prezenți în Ierusalim când ucenicii au început să vorbească în 

diferite limbi? (Fapte 2:12-13) 
a) cu uimire; 

b) cu indiferență; 

c) cu batjocură. 

2. Proorocul Ioel a vestit că în zilele de pe urmă: (2:19-20) 
a) se vor arăta semne sus în cer și minuni jos pe pământ; 

b) soarele se va preface în întuneric; 

c) luna se va preface în sânge. 

3. Ce cuvinte i-a adresat Petru slăbănogului? (3:6) 
a) „Ridică-ți patul și umblă!” 

b) „Argint și aur n-am, dar ce am îți dau.” 

c) „În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!” 

4. De ce au fost aruncați în temniță Petru și Ioan? (4.2-3) 

a. Pentru că învățau pe norod; 

b. Pentru că făceau minuni în Numele lui Isus; 

c. Pentru că vesteau în Isus învierea din morți. 

 

5. Ce au fost întrebați la judecată Petru și Ioan de către autoritățile religioase? (4.7) 

a) „Cu ce putere ați făcut voi lucrul acesta?”; 

b) „De ce faceți lucrurile acestea în ziua Sabatului?”; 

c) „În numele cui ați făcut voi lucrul acesta?” 

 

6. Care a fost răspunsul pe care l-au dat Petru și Ioan când li s-a poruncit să nu mai învețe pe 

oameni în Numele lui Isus? (4.20) 

a) „Noi nu putem să nu mărturisim Evanghelia pe care am primit-o!”; 

b) „Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit!”; 

c) „Noi nu putem să nu propovăduim despre singurul Nume în care trebuie să fim mântuiți!” 

 

7. După intervenția îngerului și scoaterea miraculoasă din temniță a celor închiși pentru 

mărturia lor căpitanul Templului și preoții au rămas înmărmuriți și nu știau ce să mai creadă 

despre: (5.24) 

a) Doi dintre ucenici; 

b) Apostoli; 

c) Urmările acestei întâmplări. 

 

8. Ce le-a spus apostolul Petru preoților despre Domnul Isus după ce a fost izbăvit din 

temniță? (5.31) 

a) Că Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui; 

b) Că El are Numele care este mai presus de orice nume; 

c) Că Dumnezeu L-a făcut Domn și Mântuitor. 

 

 

 



9. Care erau caracteristicile care trebuiau să-i recomande pe cei șapte diaconi? (6.3) 

a) Să fie plini de Duhul Sfânt; 

b) Să fie plini de înțelepciune; 

c) Să fie vorbiți de bine. 

 

10. Ce spune textul cărții Faptele Apostolilor că se întâmpla în Ierusalim, înainte de relatarea 

despre confruntarea dintre Ștefan și oponenții săi? (6.7) 

a) Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult; 

b) Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim; 

c) O mare mulțime de preoți venea la credință. 

11.Ce se ruga Ștefan înainte de a muri? (7:59, 60) 
a) Doamne Isuse, ai milă  de mine! 

b) Doamne Isuse, primește duhul meu! 

c) Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta! 

12. Ce spune Domnul ucenicului Anania despre Saul?    (9:15-16) 
a) Că Saul este un vas ales de El; 

b) Că Saul merită să fie ales de El; 

c) Că Saul va suferi pentru El. 

13. Ce ne spune Luca despre sutașul Corneliu? (10.2) 

a) A contribuit la zidirea sinagogii din Cezareea; 

b) Era cucernic și temător de Dumnezeu; 

c) Se ruga totdeauna lui Dumnezeu. 

  

14. Care a fost expresia cu care Petru și-a început cuvântarea în casa lui Corneliu? (10.34) 

a. „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor...”; 

b. „În adevăr, văd că Dumnezeu este plin de îndurare...”; 

c. „În adevăr, văd că Dumnezeu are har pentru toți oamenii...” 

 

15. Ce a afirmat Petru, despre Domnul Isus, în cuvântarea din casa lui Corneliu? (10.34-43) 

a) „El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii și al celor morți”; 

b) „El este Cel ce a adus harul pentru omenire”; 

c) „Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere...”. 

 

16. Ce le-a spus Petru, despre neamuri, fraților din Ierusalim care îl condamnau că a intrat în 

casa lui Corneliu? (11.17) 

a) Că „Dumnezeu le-a dat pocăința spre mântuire”; 

b) Că „Dumnezeu le-a dat același har” ca și iudeilor;  

c) Că „Dumnezeu le-a primit” ca și pe iudei. 

 

17. Ce i-a poruncit lui Petru îngerul Domnului, când a venit să-l scoată din temniță? (12:8) 
a) să își acopere capul; 

b) să se încingă; 

c) să-și lege încălțămintele. 

 

18. Ce a făcut Petru când frații i-au deschis ușa pridvorului casei? (12.16-17) 

a) Le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță; 

b) Le-a spus să-i înștiințeze pe Iacov și pe ceilalți frați; 

c) S-a rugat, mulțumindu-I Domnului pentru izbăvirea Sa. 



19. Ce spune autorul că s-a întâmplat după ce Irod a murit mâncat de viermi? (12.24) 

a. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult; 

b. O mare mulțime de preoți venea la credință;  

c. Numărul ucenicilor se mărea. 

 

Scrieți următoarele versete: 

 20. Fapte 2.38: „Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui 

Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” 

 

 21. Fapte. 3.19: „Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă 

păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.” 

 

 22. Fapte 4.12: „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat 

oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 

 

 23. Fapte. 4.20: „...căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.” 

 

 24. Fapte 5.31: „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi 

Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.” 

 

 25. Fapte 10.43: „Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin 

Numele Lui, iertarea păcatelor.” 

 

26. Scrie trei idei principale pe care le au în comun mesajele apostolului Petru din capitolul 2, 

respectiv din capitolul 3.  

 ____________________________________________________ 

Oamenii L-au omorât pe Domnul Isus. 

____________________________________________________ 

 Dumnezeu L-a înviat pe Domnul Isus. 

 ____________________________________________________ 

 Poporul trebuie să se pocăiască de păcatele sale. 

 ____________________________________________________ 

 Ucenicii erau martorii evenimentelor din viața Domnului Isus. 

 

27. Asociază prorocul cu mesajul pe care l-a rostit și care este citat în cartea Faptele 

Apostolilor, notând litera potrivită: (2:21, 28, 3:23)  

 

A. „Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.” A. Ioel 

B. „Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi mă vei umple de bucurie cu 

starea Ta de faţă” 

B. David 

C. „Şi oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu 

desăvârşire din mijlocul poporului” 

C. Moise 

 

 

 

 

 



28. În cuvântarea lui Ştefan din capitolul 7 apare un citat din Vechiul Testament pe care îl 

aminteşte şi Petru în cuvântarea sa din capitolul 3. Care este acesta? (3:22, 7:37)  

a. „Şezi la dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale!” 

 b. „În zilele de pe urmă, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi 

fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri!” 

 c. „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voştri un Proroc ca mine: de El să 

ascultaţi!” 

 

29. Asociază numele personajelor biblice cu toate localităţile potrivite, conform naraţiunii din 

Faptele Apostolilor, o persoană putând fi regăsită în mai multe localități. Asocierea se face 

notând literele corespunzătoare în dreptul numelui localității. 

 

A. Petru  

B. Ioan 

C. Ştefan 

D. Filip 

E. Timon 

F. Saul 

G. Simon, vrăjitorul 

H. Barnaba 

I. Enea 

J. Tabita 

A, J                        - Iope 

D                            - Azot 

A, I                        - Lida 

A, D, F                   - Cezareea 

F                             - Damasc 

A, B, D, G               - Samaria  

A, B, C, D, E, F, H - Ierusalim 

F, H,                        - Antiohia 
F, H                         - Tars 

 

 

30. Scrie primele trei nume de persoane care apar în cartea Faptele Apostolilor. (1:1-2) 

_______________________________ 

Teofil, Isus, Duhul Sfânt 

 

31. În ce situaţii se face referire la apostoli ca fiind galileeni în cartea Faptele apostolilor? 

(1:11, 2:7) 

 __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  

După înălţarea Domnului Isus, când doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb li se adresează cu apelativul 

„Bărbaţi galileeni”. 

 __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  

După coborârea Duhului Sfânt, când oamenii adunaţi la Ierusalim se întrebau uimiţi cu 

privire la apostoli dacă nu sunt galileeni, pentru că îi auzeau vorbind în limbile lor. 

 

32. Scrie numerele potrivite pentru a completa enunțurile de mai jos. 

a. 4 zile au trecut la de momentul arătării îngerului înaintea lui Corneliu până la cuvântarea 

lui Petru în casa acestuia (10.30) 

b. Petru era păzit în temniță de către 4 cete de câte 4 ostași. (12:4) 

c. Omul care fusese vindecat la Poarta numită „Frumoasă” a Templului avea mai bine de 40 

de ani. (4:22) 



33.  Care este, potrivit consemnării lui Luca, ultimul eveniment al Vechiului Testament 

amintit de Ştefan în cuvântarea sa, înainte de a fi ucis? (7.47)  

 a. Domnia lui David; 

 b. Zidirea Templului de către Solomon; 

 c. Întoarcerea din robia babiloneană. 

 

34. Scrie A în dreptul enunțurilor adevărate și F în dreptul celor false:  

F    Cei doi bărbați îmbrăcați în alb care li s-au arătat ucenicilor, după înălțarea Domnului 

Isus, au venit după trei ceasuri. (1.10) 

F    Ogorul în care a murit Iuda se numea în limba locuitorilor din Ierusalim „Remfan” 

(1.19). 

A   Ana, Caiafa, Ioan și Alexandru erau din neamul marilor preoți. (4:6) 

F    Unii din sinagoga izbăviților îl apărau pe Ștefan înaintea cirinenilor și alexandrinilor. 

(7.9) 

A   Bolnavii erau puși pe ulițe pentru ca umbra lui Petru să treacă peste ei și să-i vindece. 

(5:15) 

A   Casa lui Iuda din Damasc era pe ulița numită „Dreaptă”. (9.11) 

 

35. Menționați cele trei situaţii în care se fac referiri la „semne” şi „minuni” în capitolele 1-3 

(2:19, 22, 43)  

________________________________________________________________________ 

Când se face referire la profeţia lui Ioel, cu privire la zilele din urmă. 

________________________________________________________________________ 

 În cuvântarea lui Petru, cu privire la lucrarea Domnului Isus pe pământ. 

 ________________________________________________________________________ 

 Prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. 

 

 

 

 

 

 


