
Testul 2 – grupa mică 

Faptele apostolilor 1-12 

 
1. Cui se adresează cartea Faptele Apostolilor? (1:1) 

a) lui Luca;  

b) lui Teofil; 

c) galileenilor. 

2. Completează lista de mai jos cu numele ucenicilor, după înălțarea Domnului Isus (lipsesc 

șase nume): (1:13) 

Petru, __Iacov___, ___Ioan__, Filip, __Toma__, Bartolomeu, __Matei__, Iacov (fiul lui Alfeu), 

__Simon__Zilotul__, Iuda (fiul lui Iacov), __Andrei__, 

3. În locul lui Iuda a fost ales ca ucenic: (1:26) 

a) Iosif, numit Barsaba, zis și Iust; 

b) Matia; 

c) Filip din Capadocia. 

4. Prorocul 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. 

5. Despre ce persoane sau grup de persoane scrie în Biblie următoarele lucruri? 

a) ,,Locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea!” și ,, Slujba lui s-o ia altul!” 

___Iuda______ (1:20) 

b) ,,Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu 

bucurie și curăție de inimă.” ____primii creștini/ cei dintâi creștini___ (2:46) 

c) ,,... Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei.” 

___Safira___ (5:10b) 

 

6. Cei dintâi creștini stăruiau  în: (2:42) 

a) legătura frățească; 

b) învățătura apostolilor; 

c) frângerea pâinii și rugăciuni. 

7. Omul slăbănog a primit tămăduire deplină: (3:16) 

a) datorită lui Petru și Ioan; 

b) prin semnele apostolilor; 

c) prin credința în Domnul Isus. 

 

 

 



8. Ce persoane sau grup de persoane din Biblie, prezente în aceste capitole, au auzit 

următoarele cuvinte din partea lui Dumnezeu și a trimișilor Lui? 

a),,Duceți-vă, stați în Templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia!” __Apostolii__ 

(5:20) 

b) ,,Scoală-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci.” __Saul__ (9:6) 

c) ,,Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat.” __Petru__ (10:15) 

 

9. Cine erau necăjiți de faptul că Petru și Ioan învățau norodul despre Domnul Isus  și 

învierea din morți?(4:1) 

a) preoții; 

b) căpitanul Templului; 

c) saducheii. 

10. În cuvântarea sa, Petru spunea despre Domnul Isus că El este: (4:11) 

a) pâinea vieții care s-a coborât din cer pentru noi; 

b) adevărata cale care duce în cer. 

c) piatra lepădată de zidari, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. 

11. Mai marii norodului, preoții și cărturarii știau că Petru și Ioan erau: (4:13) 

a) oameni de rând; 

b) oameni necărturari; 

c) cei ce fuseseră cu Isus. 

12. Completează enunțurile următoare cu numerele potrivite: 

a) ,,Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al __9__ -lea.” (3:1) 

b) Timp de __3__ zile, Saul n-a văzut, n-a mâncat nici n-a băut nimic. (9:9) 

c) Corneliu a răspuns lui Petru: ,,Acum __4__ zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la 

ceasul al __9__ -lea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare.” (10:30) 

d) Vedenia arătată lui Petru s-a repetat de __3__ ori. (11:10) 

e) „Petru dormea între __2__ ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița 

la ușă.” (12:6) 

 

13. Completează spațiul liber: 

 Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să  minți pe ___DUHUL___ 

___SFÂNT___ și să ascunzi o parte din prețul moșioarei?” (5:3) 

 

14. Cine  a îndemnat soborul să nu mai necăjească pe apostoli, că dacă lucrarea este de la 

oameni, se va nimici? (5: 34-39) 

a) marele preot; 

b) Iuda Galileeanul; 

c) Gamaliel. 

15. Cei șapte diaconi aleși de ucenici trebuiau să fie: (6:3) 

a) vorbiți de bine; 

b) plini de Duhul Sfânt 

c) plini de înțelepciune 

 



16. Ștefan era cunoscut ca un om: (6:8) 

a) plin de har și de putere; 

b) care făcea minuni și semne mari în norod; 

c) ca unul care se împotrivea certurilor de vorbe. 

17. Încercuiește doar personajele biblice despre care vorbește Ștefan în cuvântarea lui de 

apărare: (7: 8-47) 

Avraam, Ilie,  Iacov,  Isaac, Mardoheu,  Iosif,  Moise, Iona, Aaron,  David, Lot, Solomon. 

 

18. Ce a  zis Ștefan că a văzut când și-a pironit ochii spre cer? (7:56) 

a) cerurile deschise; 

b) o ceată de îngeri cântând; 

c) pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. 

19. 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! 

20. Pe când mergea pe drumul Damascului, Saul a auzit o voce care i-a spus: (9:4) 

a) „Saule, Saule, unde mergi tu?” 

b) „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?” 

c) „Saule, Saule, pentru ce prigonești creștinii?” 

21. Cui i-a vorbit Dumnezeu să meargă să se roage pentru Saul ca să-și capete vederea? (9:10) 

a) lui Simon; 

b) lui Anania; 

c) lui Petru. 

22. Scrie în dreptul numelor localitatea corespunzătoare din coloana din dreapta: 

 

23. Ce spune Biblia despre Enea? (9:32,33) 

a) era din Lida; 

b) zăcea olog în pat; 

c) era bolnav de 8 ani. 

 

Corneliu- __Cezareea__ (10:1) 

Filip __ Gaza__ (8:26) 

Saul din __Tars__ (9:11) 

Barnaba și Saul __Antiohia__ (11:26)  

Tabita __Iope__ (9:36) 

Irod __ Tir și Sidon__ (12:20) 

 

   Tir și Sidon,     Cipru,      Antiohia           

 

    Cezareea,             Ierusalim,      Gaza,         

 

     Tars,          Ninive,            Etiopia 

    

     Iope           Damasc,            Sihem    



24. Cum îl descrie Biblia pe sutașul Corneliu? (10:2) 

a) om cucernic și temător de Dumnezeu; 

b) om care făcea multe milostenii; 

c) om care se ruga totdeauna lui Dumnezeu. 

25. Ce mesaj i-a transmis îngerul, lui Corneliu, atunci când i s-a arătat în vedenie? (10:4) 

a) „Iată că ai căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu!” 

b) „Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de tine.” 

c) „Dumnezeu îți va răsplăti toate binefacerile.” 

26. Ordonează următoarele evenimente din Faptele Apostolilor, capitolul 10: 

__4.__ Petru pleacă spre Cezareea însoțit de câțiva frați. (10 :24) 

__1.__ Îngerul i se arată lui Corneliu într-o vedenie. (10 :3) 

__6__. Petru botează pe cei din casa lui Corneliu. (10 :48) 

__3.__ Petru cade într-o răpire sufletească. (10 :10) 

__5.__ Corneliu vrea să se închine înaintea lui Petru. (10 :25) 

__2.__  Corneliu trimite un ostaș și două slujnice la Iope. (10 :7-8) 

27. Completează spațiul liber : 

Petru se afla în cetatea ....IOPE..... când a căzut într-o răpire sufletească în timp ce se ruga. 

(11:5) 

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

a) să își acopere capul; 

b) să se încingă; 

c) să-și lege încălțămintele. 

29. Completează versetul cu numele potrivit: (12 :13) 

,,Petru a bătut la ușa care dădea în pridvor, și o slujnică, numită Roda,  a venit să vadă cine e.” 

30. Din ce motiv a murit Irod? (12:23) 

a) pentru că se purta fără milă față de creștini; 

b) pentru că l-a trimis în închisoare pe Petru; 

c) pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. 

31. Care dintre diaconi a spus următoarele cuvinte? 

,,Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile! Voi totdeauna  vă împotriviți 

Duhului Sfânt.” (7:51)_____ Ștefan.__________ 

 

 

 

 



32.Completează versetul: 

 Faptele Apostolilor 2: 25:  „Căci David ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.”„Căci 

David zice despre El:‘Eu aveam  totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta 

mea, ca să nu mă clatin.” 

 

33. Completează versetul: 

Faptele Apostolilor 3:19:„_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________de înviorare.” 

 „Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la 

Domnul vremurile de înviorare.” 

 

34.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 mântuiţi.” 

 

35. Completează versetul: 

Faptele Apostolilor 10: 36 „____________________________________________________ 

_____________________________________________________prin Isus______________ 

____________________________________________________.” 

 „El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care 

este Domnul tuturor.” 


