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Testul 2 – grupa mijlocie 

Faptele apostolilor 1-12 
 

1. Care este numele muntelui de pe care Domnul Isus S-a înălțat la cer? (1:12) 

a) Muntele Horeb; 

b) Muntele Măslinilor; 

c) Muntele Moria. 

 

2. În ce moment al zilei și-a început Petru cuvântarea? (2:15) 

a) ceasul al treilea; 

b) ceasul al șaselea; 

c) ceasul al nouălea. 

 

3. Din care proroci citează Petru în cuvântarea sa? (2:16, 30) 

a) Isaia; 

b) David; 

c) Ioel. 

 

4. Când s-au suit Petru și Ioan la Templu? (3:1) 

a) la ceasul al treilea; 

b) la ceasul rugăciunii; 

c) la ceasul al nouălea. 

 

5. Ce trebuia să facă norodul din Templu ca să i se șteargă păcatele? (3:19) 

a) să se roage; 

b) să se pocăiască; 

c) să respecte Legea. 

 

6. Completați versetul Faptele apostolilor 1:8. 

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, 

în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” 

 

7. Scrie din memorie versetul Faptele apostolilor 2:42. 
     „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.” 

 

8. Care din următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt false?  

a) Iosif, numit Barsaba, a fost ales apostol în locul lui Iuda Iscariotenul. _F___ (1:26) 

b) Petru a spus despre David „fără sfială” că a murit și a fost îngropat. __A__ (2:29) 

c) Ucenicii erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi și erau plăcuți înaintea întregului norod. __A__ 

(2:46, 47) 

d) Safira a fost văduvă doar trei ceasuri, și nici nu a știut acest lucru. __A__ (5:7) 

e) Ultimele cuvinte ale lui Ștefan au fost: „Doamne Isuse, primește duhul meu!” __F__(7:60) 
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9. 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. 

 

10. 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!” 

 

11. 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 Dumnezeu L-a făcut Domn și Mântuitor; 

c) Că El are Numele care este mai presus de orice nume. 

 

12. 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. 

 

13. Ce spune Luca despre diaconul Ștefan în prologul episodului care consemnează predica sa? 

(6.8) 

a) Că era plin de har; 

b) Că era plin de putere; 

c) Că făcea minuni și semne mari în norod. 

 

14. Cine și unde? Potrivește personajele din coloana A cu acțiunile din coloana B și cu locurile 

din coloana C pentru a obține propoziții adevărate. Scrieți cele șase propoziții găsite.  

 

A B         C 

I. Petru și Ioan _7.__  _e)__ (3:1) 1. a fost numit Jupiter a) în Efes 

II. Filip __3._  _c)__ (8:40) 2. era b) la Simon 

III. Tabita _6.__  _h)__ (9:36) 3. se afla c) la Azot 

IV. Petru _8.__  _b)__ (9:43) 4. îi învățau pe oameni d) în casa Mariei, mama lui Ioan 

V. Barnaba și Saul _4.__  _g)__ (11:26) 5. avea o școală e) la Templu 

VI. Roda _2.__  _d)__ (12:12,13) 6. locuia f) în Listra 

 7. se suiau g) în Antiohia 

 8. era găzduit h) în Iope 
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15. Subliniază, din lista următoare, popoarele la care face referire cartea Faptele apostolilor,  

atunci când s-a pogorât Duhul Sfânt:  

 iudei (2:5),  asirieni, perși, cretani, arabi (2:11),  parți, mezi, elamiți, (2:9) 

16. Sortează  personajele după cele trei criterii prezentate în coloanele de mai jos. (15 x 0,2p) 

Petru, Prohor, Timon, Agab, Luciu, Ioan, Matei, Toma, Iuda, Matia, Andrei, Nicolae, Manaen, 

Parmena, Ștefan, Nicanor, Simon Zilotul, Barnaba. 

UCENICI DIACONI PROROCI 

Petru  Ștefan Agab 

Ioan  Prohor  

Andrei Nicanor  

Matei Timon  

Toma Parmena  

Simon Zilotul Nicolae  

Iuda   

Matia   

   

   

 

17.  Scrie din memorie versetul Faptele apostolilor 4:12. 

     „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să 

fim mântuiți.” 

 

18. Completați versetul Faptele Apostolilor 5:29. 

     „Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât 

de oameni!”  

 

19. Completați versetul Faptele Apostolilor 10:42. 

     „Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu 

Judecătorul celor vii și al celor morți.” 

 

20. Asociază  numele personajului biblic din coloana A cu numele localității din care provenea 

din coloana B.  

                          A                          B 

1. Enea __e)___ (9:32,33) a) Cetatea  Samariei 

2. Corneliu __d)___ (10:1) b) Damasc 

3. Anania __b)___ (9:10) c) Tars 

4. Simon __a)___ (8:9) d) Cezareea 

5. Tabita __f)___ (9:36) e) Lida 

6. Saul __c)___ (9:11) f) Iope 

 g) Ierusalim 
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21. Scrie numerele potrivite pentru a completa enunțurile următoarele:  

   a)  La numărul ucenicilor s-au adăugat aproape ___3000___ de suflete. (2:42)    

   b) Numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la ___5000___. (4:4) 

   c) Alegeți dintre voi ___7___ bărbați, vorbiți de bine, pe care îi vom pune în slujba aceasta. (6:3)                                         

   d) Enea zăcea de ___8___ ani olog în pat. (9:33) 

   e) Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al ___6___. (10:9) 

 

22. Precizează cui aparțin cuvintele:   

a) „Fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostrum Avraam”   

______ Ștefan ________  (7:2) 

b) „Scoală-te și du-te spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este 

pustiu.”  _____ un înger al Domnului ______ (8:26) 

c) „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” ______ famenul etiopian _______ (8:37) 

d) „Iată-mă Doamne!”  _____ Anania ______ (9:10) 

e)  „Glas de Dumnezeu, nu de om!” _____ norodul _______  (12:22) 

 

23. Cum au reacționat cei ce au ascultat cuvântarea lui Ștefan?  (7:54) 
a) Șcrâșneau din dinți 

b) S-au pocăit 

c) Îi tăia pe inimă 

 

24. Cine dintre apostolii Domnului Isus a predicat samaritenilor? (8:5) 
a) Filip 

b) Natanael 

c) Petru 

 

 25. Cui i-a spus Petru: „Banii tăi să piară împreună cu tine…”? (8:18, 20) 

a) Lui Anania 

b) Lui Simon, vrăjitorul 

c) Safirei, soția lui Anania 

26. Pe drum, când se apropia Saul de Damasc, acesta a văzut: (9:3) 
a) Un înger din Cer 

b) Mai mulți îngeri din Cer 

c) O lumină din Cer 

 

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

b) Că Saul va suferi pentru El 

c) Că Saul merită să fie ales de El 
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28. Dumnezeu poate face lucruri supranaturale prin oameni obișnuiți. Scrie în coloana B câte un 

exemplu de lucru supranatural pe care l-a făcut Dumnezeu prin oamenii din coloana A.  

A B 

Petru și Ioan 

Vindecarea ologului din naștere (3:6) 

Dumnezeu a dat Duhul Sfânt samaritenilor ce au fost botezați, după ce aceștia 

și-au pus mâinile peste ei. (8:17) 

Ștefan Făcea minuni și semene mari în norod (6:8) 

Filip 

A ascultat glasul Domnului și s-a dus să ajungă carul famenului. După ce Filip 

L-a propovăduit pe Domnul Isus famenului, acesta s-a pocăit și a fost botezat. 

Anania ucenicul A pus mâinile peste Saul, iar Domnul i-a redat vederea lui Saul. (9:17, 18) 

Agab A vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. (11:28) 

Petru 
Vindecarea lui Enea (9:39) 

Învierea Tabitei (9:40) 

 

29. Anumite locuri prezentate în cartea Faptele apostolilor ies în evidență pentru că au avut loc 

acolo evenimente memorabile. Alegeți din coloana a doua evenimentul care a avut loc în locurile 

din prima coloană. Completați spațiile punctate din prima coloană cu litera corespunzătoare din 

coloana a doua.  

LOCUL EVENIMENTUL 

Antiohia ……e… a. Vindecarea lui Enea 

Iope   …f….. b. Cuvântarea lui Petru 

Ierusalim  …d….. 
c. Petru și Ioan s-au rugat pentru cei ce au primit Cuvântul din 

aceasta localitate 

Pridvorul Templului, zis, al 

lui Solomon …b…. 
d. Aici ucenicii trebuiau să aștepte ucenicii făgăduința Tatălui 

Samaria …c….. 
e. Aici Agab s-a sculat si a vestit că va fi o foamete mare în toată 

lumea 

Lida  a…….. f. Aici, în timp ce se ruga, Petru a avut o vedenie. 

 

30. Care sunt  numele apostolilor menționați în capitolul 1 din Faptele apostolilor, care s-au 

întors în Ierusalim, după înălțarea Domnului Isus la cer? Subliniați cu o linie numele apostolilor 

în lista de mai jos.  

Petru, Marcu, Iacov, Ioan, Pavel, Ștefan,  Andrei, Filip, Toma, Barnaba,  Bartolomeu, Iuda, Matei, 

Iacov – fiul lui Alfeu, Anania, Simon Zelotul, Iuda – fiul lui Iacov. 

31. 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...”. 
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32. Ce ne spune Luca despre Barnaba cu prilejul lucrării sale din Antiohia? (11.24) 

a) Că era un om plin de credință; 

b) Că era un om de bine; 

c) Că era un om plin de Duhul Sfânt. 

 

33. Câți frați l-au însoțit pe Petru din Iope, până la casa lui Corneliu?  (11.12) 

a) Doi; 

b) Trei;  

c) Șase. 

 

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

c) Le-a spus să-i înștiințeze pe Iacov și pe ceilalți frați. 

 

35. 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. 

 


