
Etapa 2 „Experienţa din Faptele apostolilor 4” ABQ 2021 
ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE 

 

1. Răspuns cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce făceau apostolii? 

 

2.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Cine este stăpân? 

 

3. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor” 

Ale cui picioare sunt menţionate? 

 

4.  Răspuns cu două părţi. Din secţiunea „Unirea şi dragostea 

credincioşilor” 

Cum era mulţimea celor ce crezuseră? 

 

5.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

La cât s-a ridicat numărul bărbaţilor care crezuseră? 

   

6.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Câţi ani avea bărbatul care fusese vindecat? 

 

7. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine a răstignit pe cine? 

 

8.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine şi ce a fost lepădat? 

 

9.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce neam este menţionat? 

 

10.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce au întrebat conducătorii? 

 

11.  Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor” 

De unde era Iosif? 

 

12.  Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor” 

Unde a adus banii Iosif, numit şi Barnaba? 

 



13.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Unde s-au dus Petru şi Ioan după ce li s-a dat drumul? 

 

14. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine a răstignit pe cine? 

 

15.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine şi ce a fost lepădat? 

 

16.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Cine este sfânt? 

 

17.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Ce au vestit credincioşii cu îndrăzneală? 

 

18. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Unde îl vedeau pe omul care fusese vindecat? 

 

19.  Răspuns din două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce le-a poruncit mai marii norodului lui Petru şi lui Ioan să nu mai facă, citez: „în 

Numele acesta”? 

 

20.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Ce părinte este menţionat? 

 

21.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce facere este menţionată în versetul 9? 

 

22.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cum? 

 

23.  Răspuns din două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce fel de oameni erau Petru şi Ioan? 

 

24.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce se găseşte scris în acest capitol despre judecată 

 

25.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

După ce i-au amenințat,ce a făcut Sinedriu lui Petru şi lui Ioan? 

 



26.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

La cine s-au dus Petru şi Ioan după ce li s-a dat drumul? 

 

27.  cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Ce anume a hotărât mai dinainte ce să se facă? 

 

28.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Dă putere robilor Tăi ce anume să vestească ? 

 

29.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Şi, acum, Doamne, uită-te la ce al lor? 

 

30. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor” 

Ce Levit şi-a vândut un ogor? 

 

31.  Întrebare două răspunsuri. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Pe cine au pus mâinile preoţii? 

 

32.  Răspuns cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce făceau apostolii? 

 

33.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Cine este stăpân? 

 

34.  din Anexa 1. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Cine este părintele nostru? 

 

35.  secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce a spus Petru și Ioan ,citez,, Judecați voi singuri...? 

 

36.  Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor” 

 Cum mai era numit Iosif? 

 

37.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Unde au făcut Petru şi Ioan o minune vădită? 

 

38.  Din secţiunea „Unirea şi dragoste credincioşilor” 

Ale cui picioare sunt menţionate? 

 

 



39.  Întrebare două răspunsuri. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Pe cine au pus mâinile preoţii? 

 

40.  secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine a răstignit pe cine? 

 

41.  Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine şi ce a fost lepădat? 

 

42. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine a fost răstignit? 

 

43.  Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor” 

Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale cui? 

 

ANEXA 1  

 

44. Răspuns din Anexa 1. 

În Faptele apostolilor capitolul 4 sunt menţionate anumite locaţii geografice. Care 

sunt acestea?R/ Ierusalim , Nazaret, Cipru. 

 

45. Răspuns din Anexa 1. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Cine este părintele nostru? R/ „David” 

 

46. Răspuns cu două părţi din Anexa 1. Din secţiunea „Petru şi Ioan la 

Sinedriu” 

Pe cine au pus mâinile preoţii? R/ „Petru, Ioan” 

 

47.  Răspuns din Anexa 1. Din Secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Cine s-au întîlnit cu Neamurile şi cu norodul lui Israel? R/ „Irod, Pilat din Pont”. 

 

48.  Răspuns din Anexa 1. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine era mare preot?R/”Ana” 

 

 

 

 

 



ÎNTREBĂRI DE 20 PUNCTE 

 

1. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine a venit la cine? 

 

2.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce s-a întâmplat deoarece, citez: „mulţi din cei ce auziseră cuvântul, au crezut”? 

 

3. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

Ce au continuat apostolii să facă? 

 

4. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

De ce nu existau persoane care să ducă lipsă printre credincioşi? 

 

5. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce nu puteau tăgăduii conducătorii? 

 

6. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce a poruncit conducătorii Sinedriului? 

 

7. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Care este exclamația lui Petru citez ,, plin de Duhul Sfânt”? 

 

8. Întrebare citat. 

Citaţi versetul în care se spune că Isus este singura cale spre mântuire. 

 

9. Răspuns cu trei părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine a venit la Petru şi Ioan? 

 

10. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce nu puteau tăgăduii conducătorii? 

 

11. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cu ce au plănuit conducătorii să-i ameninţe? 

 

12. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Terminaţi exclamaţia, citez: „Mai mari ai...!” 

 

13. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Pentru ce au fost traşi la răspundere Petru şi Ioan? 



14. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce s-a întâmplat a doua zi? 

 

15. Întrebare cu două răspunsuri. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce au făcut mai marii norodului deoarece, citez: „nu puteau zice nimic împotrivă”? 

 

16. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine erau foarte necăjiţi? 

 

17. Întrebare citat. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Citaţi versetul în care se spune că Isus este singura cale spre mântuire. 

 

18. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

De ce au fost Petru şi Ioan ameninţaţi, citez: „să nu mai vorbească nimănui în 

Numele acesta”? 

 

19. Întrebare cu trei părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

După ce i-au prins pe Petru şi Ioan, unde i-au pus, până când şi de ce? 

 

20. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce nu puteau să nu facă Petru şi Ioan? 

 

21. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Împotriva cui s-au însoţit Neamurile? 

 

22. Întrebare citat cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ni se spune vârsta unei persoane. Cine era această persoană şi câţi ani avea? 

 

23. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Ce au făcut împăraţii, şi ce au făcut domnitorii? 

  

24. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce a poruncit Sinedriul lui Petru să nu mai facă? 

 

25. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Credincioşii i-au cerut lui Dumnezeu să-Şi întindă mâna. De ce? 

 

26. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Când Ana şi ceilalţi conducători s-au strâns împreună, ce întrebare au pus? 

 



27. Întrebare cu trei părţi. Din secţiunea „Unirea şi dragostea 

credincioşilor” 

Ce persoană şi ce locaţie sunt menţionate în versetul 36, precum şi ce înseamnă 

numele acelei persoane? 

 

28. Întrebare citat. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Citaţi versetul în care se spune că Isus este singura cale spre mântuire. 

 

29. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Dă putere robilor Tăi ce anume să vestească ? 

 

30. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

De ce nu existau persoane care să ducă lipsă printre credincioşi? 

 

31. Întrebare citat cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ni se spune vârsta unei persoane. Cine era această persoană şi câţi ani avea? 

 

32. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

Ce au continuat apostolii să facă? 

 

33. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce s-a întâmplat deoarece, citez: „mulţi din cei ce auziseră cuvântul, au crezut”? 

 

34. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine a venit la cine? 

 

35. Întrebare citat. Din Faptele apostolilor capitolul 4. 

Recitaţi versetul 12. 

 

36. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Confrom Faptele apostolilor 4:27, cine s-a întâlnit cu cine? 

 

37. Întrebare citat. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Citaţi versetul 11. 

 

38. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

Având multă putere, cine a continuat să facă ce? 

 

39. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Când au văzut îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, ce ştiau şi ce au priceput? 



 

40. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor” 

În capitolul 4 din Faptele apostolilor există o singură explicație la un nume, care 

este aceasta? 

 

41. Întrebare cu două părţi. Răspuns în cinci părţi. Din Faptele apostolilor 

capitolul 4.  

Conform primului verset, cine a venit la cine? 

 

42. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor” 

Cine a vândut un ogor? 

 

43. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

Ce au continuat apostolii să facă? 

 

44. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine a venit la cine? 

 

45. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

De ce nu existau persoane care să ducă lipsă printre credincioşi? 

 

46. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Ce au făcut împăraţii, şi ce au făcut domnitorii? 

 

47. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Terminaţi exclamaţia, citez: „Mai mari ai...!” 

 

48. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Pentru ce au fost traşi la răspundere Petru şi Ioan? 

 

49. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Ce au făcut împăraţii, şi ce au făcut domnitorii? 

 

50. Întrebarea numărul 16 pentru 20 de puncte. Întrebare citat. 

Citaţi versetul în care se spune că Isus este singura cale spre mântuire. 

 

51. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

De ce au fost necăjiţi Saducheii? 

 

 



52. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce s-a întâmplat a doua zi? 

 

53. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce s-a întâmplat deoarece, citez: „mulţi din cei ce auziseră cuvântul, au crezut”? 

 

54. Întrebare cu două răspunsuri. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce au făcut mai marii norodului deoarece, citez: „nu puteau zice nimic împotrivă”? 

 

55. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce s-a întâmplat a doua zi? 

 

56. Întrebare citat cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ni se spune vârsta unei persoane. Cine era această persoană şi câţi ani avea? 

 

57. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce nu puteau să nu facă Petru şi Ioan? 

 

58. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

De ce Sinedriu nu putea să îi pedepsească pe Petru şi pe Ioan? 

 

59. Întrebare citat. 

Ce verset din Vechiul Testament găsim în acest pasaj? 

 

 

60. Întrebare cu două părţi. Răspuns cu trei părţi. Din secţiunea „Petru şi 

Ioan la Sinedriu” 

Ce a văzut Sinedriu la Petru şi Ioan şi de ce s-au mirat? 

 

61. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce verset din Vechiul Testament găsim în acest pasaj? 

 

62. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

De ce nu existau persoane care să ducă lipsă printre credincioşi? 

 

63. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

Ce au continuat apostolii să facă? 

 

64. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 



Cu ce au plănuit conducătorii să-i ameninţe? 

 

65. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce nu puteau tăgăduii conducătorii? 

 

66. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Împotriva cui s-au însoţit Neamurile? 

 

67. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Ce au făcut împăraţii, şi ce au făcut domnitorii? 

 

68. Întrebare citat. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

Citaţi versetulul 32. 

 

69. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor”. 

Conform versetului 33, ce era peste toţi? 

 

70. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce s-a întâmplat deoarece, citez: „mulţi din cei ce auziseră cuvântul, au crezut”? 

 

71. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce s-a întâmplat a doua zi? 

 

ANEXA 1 

 

72. Întrebare cu două părţi.Din  secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu Anexa 

1. 

În Faptele apostolilor 4:7, ce persoane sunt menţionate şi ce întrebare? 

  Petru  Ioan 

  Cu ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta? 

 

73. Anexa 1 

De ce era Petru plin de Duhul Sfânt? 

Acesta îi dădea inspiraţie, înţelepciune şi îndrăzneală pentru a propovădui adevărul 

lui Dumnezeu. 

 

 

 

 



ÎNTREBĂRI DE 30 PUNCTE 

 

1. Răspuns cu 8 părţi. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cine s-a întâlnit în Ierusalim?( minimum 5 răspunsuri) 

 

2. Din secţiunea „Unirea şi dragostea credincioşilor” 

Cum sunt descrişi credincioşii în Faptele apostolilor 4:32? 

 

3. Întrebare citat. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Citaţi singurul verset în care este menţionat Caiafa? 

 
4. Întrebare citat.  

Care sunt cele două versete din Vechiul Testament regăsite în Faptele apostolilor 

capitolul 4? 

 

5. Întrebare citat. Din Faptele apostolilor capitolul 4. 

Recitaţi versetul 9. 

 

6. Întrebare citat. Din Faptele apostolilor capitolul 4. 

Recitaţi versetul 10. 

 

7. Întrebare citat. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Două versete consecutive conţin citate din Vechiul Testament. Recitaţi aceste 

versete. 

 

8. Întrebare citat. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce ar trebui ştiut de, citez: „tot norodul lui Israel”? 

 

9. Răspuns din două versete consecutive. Din secţiunea „Unirea şi 

dragostea credincioşilor” 

De ce nu erau oameni care să ducă lipsă printre credincioşi? 

 

10. Întrebare citat. Din Faptele apostolilor capitolul 4 

Recitaţi versetul 11.   

 

11. Întrebare citat. Din Faptele apostolilor capitolul 4. 

Recitaţi versetul 12. 

 

12. Întrebare cu două părți. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Când le-a dat drumul Sinedriu să plece lui Petru şi lui Ioan şi de ce? 



13. Întrebare citat. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Vorbind despre Ierusalim, ce spuneau credincioşii că s-a întâmplat, citez: „în 

cetatea aceasta”? 

 

14. Răspuns în trei părţi.  

În Faptele apostolilor capitolul 4 se regăsesc trei întrebări. Care sunt acestea? 

 

15. Citat cinci versete consecutive. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Cum a răspuns Petru la întrebarea, citez: „Cu ce putere, sau în numele cui aţi făcut 

voi lucrul accesta?” 

 

16. Întrebare citat.Citat din două versete consecutive. Din secţiunea „Petru 

şi Ioan la ai lor” 

 

17. Întrebarea numărul 13 pentru 30 de puncte. Răspuns în două părţi. Din 

secţiunea Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Ce întrebări găsim în acest pasaj? 

 

18. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

De ce au fost necăjiţi Saducheii? 

 

19. Afirmaţie şi întrebare. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Credincioşii i-au cerut lui Dumnezeu să-Şi întindă mâna. De ce? 

 

20. Întrebare citat. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Ce întrebare şi ce verset din Vechiul Testament sunt menţionate? Recitaţi aceste 

versete. 

 

21. Întrebare citat. Din Faptele apostolilor capitolul 4. 

Recitaţi cele două versete în care este menţionat Ierusalimul. 

 

22. Întrebare citat. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Recitaţi versetul 11.   

 

23. Daţi un răspuns complet. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Ce s-a întâmplat după ce s-au rugat? 

 

24. Întrebare citat. Din Faptele apostolilor capitolul 4. 

Recitaţi versetul 11. 

 



25. Întrebare citat. Din Faptele apostolilor capitolul 4. 

Recitaţi versetul 12. 

 

26. Răspuns din două versete consecutive. Din secţiunea „Unirea şi 

dragostea credincioşilor” 

Descrieţi-l pe Iosif.( minimum 3 descrieri) 

 

27. Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

Care este exclamația lui Petru citez ,, plin de Duhul Sfânt”? 

 

28.  Din secţiunea „Petru şi Ioan la Sinedriu” 

De ce au fost necăjiţi Saducheii? 

 

29. Afirmaţie şi întrebare. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai lor” 

Credincioşii i-au cerut lui Dumnezeu să-Şi întindă mâna. De ce? 

 

ANEXA 1 

 

30. Răspuns cu două părţi din Anexa 1. 

Ce sunt semnele şi minunile? 

Semnele se referă în general la acte supranaturale care au loc pentru a verifica 

prezenţa puterii dumnezeieşti. 

Minunile se referă, de obicei, la evenimente care îi uimesc pe oameni şi îi facă să 

se uite la puterea care se află dincolo de actul în sine. 

  

31. Răspuns cu cinci părţi din Anexa 1. Din secţiunea „Petru şi Ioan la ai 

lor” 

Daţi numele celor amintiţi în acest pasaj? 

  Petru,   Ioan    , David,      Irod,   Pilat din Pont 

 

32. Răspuns cu zece părţi din Anexa 1. 

Care sunt oamenii menţionaţi cu numele în Faptele apostolilor capitolul 4? 

Petru, Ioan, Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru, David, Irod, Pilat din Pont, Iosif 

(Barnaba). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


