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Etapa 1 „Experienţa din Faptele apostolilor” 
Setul  Etapa 1 ABQ 2017 

 

ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE 
 

1. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Unde se aflau toţi credincioşii împreună? 

 

2. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

De unde a venit un sunet şi ce anume a umplut? 

 

3. Din secţiunea „Cei dintâi creştini”  

Cine erau cei strânşi împreună? 

  

4. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Cei dintâi creştini”  

 Cine a adăugat la ce? 

     

5. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Ce se va preface în întuneric? 

 

6. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

În ce zi S-a pogorât Duhul Sfânt? 

 

7. Din sectiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” . Faptele apostolilor capitolul 2. Menţionaţi patru regiuni 

enumerate în versetul 10. 

 

8. Răspuns cu două părţi. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Cui îi promite Dumnezeu că va mai turna ,,chiar şi peste”din Duhul Său? 

 

9. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Din ce L-a dezlegat Dumnezeu pe Isus? 

 

10.  Din Faptele apostolilor capitolul 2. 

Cum se adresează Petru mulţimii, în versetul 22? 

 

11. Din secţiunea intitulată „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Cum a reacţionat mulţimea când i-a auzit pe ucenici, citez „vorbind în limba lui”? 

 

12. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Despre ce prooroc a vorbit Petru în versetul 16? 

 

13. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Din cine va turna Dumnezeu peste orice făptură ? 

 

14. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Conform versetului 10, de unde erau oaspeţii? 

 

15. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Ce locaţie geografică menţionează versetul 5? 

 

16. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Credincioşii încep să vorbească în ce? 

   

17.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Cine erau cei cucernici? 

 

18. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Mulţimea s-a adunat şi a rămas cum? 
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19. Din secţiunea  „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Cei din mulţime i-au auzit pe Galileeni vorbind în ce? 

 

20. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Cine s-a sculat în picioare cu cei unsprezece?  

           

21. Din secţiunea„Pogorârea Duhului Sfânt”  

În ce se va preface luna? 

 

22.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”   

Cum a spus Petru Iudeilor despre ucenici că nu sunt, la al treilea ceas din zi? Petru le-a spus 

Iudeilor că ucenicii nu erau cum pentru că era doar ora nouă dimineaţa? 

 

23. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

De unde a venit un sunet? 

 

24.  Din secţiunea „Cei dintâi creştini”  

În ziua aceea, câţi au fost adăugaţi la numărul lor? 

 

25.  Din secţiunea „Cei dintâi creştini”  

Ce au frânt credincioşii? 

 

26. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru”  

Cine a fost îngropat? 

 

27.  Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru”  

Cine i-a făgăduit lui David cu jurământ? 

 

28.  Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru”  

Pe cine avea David întotdeauna şi unde? 

 

29.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Despre ce vorbeau oamenii în limbi? 

 

30.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Pe cine descrie cuvântul „ticălos”? 

 

31. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

În ce se va preface soarele? 

 

32. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Ce şi-au închipuit unii? 

 

33. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru”  

Ce anume se bucură? 

 

34. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru”  

Ce nu a văzut trupul lui Hristos? 

 

35. Întrebarea numărul 8 pentru 10 puncte.  

Conform Fapte 2:32, ce a făcut Dumnezeu? 

 

36. Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Cum era mulţimea când a început să întrebe, citez: „Ce vrea să zică aceasta?” 

 

37. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

Ce a ridicat Petru? 

 



 

Page 3 of 6 

38.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt”  

De ce a spus Petru că oamenii aceia nu erau beţi? 

 

39.  Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru”  

Prin Isus, cine a făcut minuni, semne şi lucrări pline de putere în mijlocul vostru? 

 

40.  Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Cine va fi pus, citez: „sub picioarele Tale”? 

 

41.  Răspuns cu două părţi. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Ce l-a făcut Dumnezeu pe acest Isus? 

 

42.  Din secţiunea „Cei dintâi creştini” 

Ce este pentru voi şi pentru copiii voştri? 

 

43.  Din secţiunea „Cei dintâi creştini” 

Din ce să vă mântuiţi? 

   

44.Din secţiunea intitulată „Pogorârea Duhului Sfânt”  
În ziua Cincizecimii, ce a auzit mulţimea? 

 

44. . Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Petru şi-a ridicat ce? 

 

45.  Din secţiunea intitulată „Pogorârea Duhului Sfânt” 

De unde erau oaspeţii? 

 

46. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Dumnezeul L-a dezlegat pe Isus din ce? 

 

47.  Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Pe cine a văzut David şi unde? 

 

48.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Unde se aflau toţi credincioşii împreună? 

 

49.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Credincioşii încep să vorbească în ce? 

 

50. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Expresia „în care ne-am născut” este folosită pentru a descrie ce? 

 

51.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Unde se aflau oamenii cucernici (temători de Dumnezeu)? 

 

52. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Cum a fost numit David? 

 

53.  Din Faptele apostolilor capitolul 2. 

În versetul 22, cum se adresează Petru mulţimii? 
 

54. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Ce este strălucită? 

 

55.  Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Cine i-a făgăduit lui David cu jurământ? 
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56. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Cine a fost îngropat? 

 

57. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Menţionaţi patru regiuni enumerate în versetul 10. 

 

58. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Ce au fost declarate? 
 

59.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

De unde a venit un sunet? 
 

60.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Ce fel de evrei sunt menţionaţi? 

 

61.  Răspuns cu două părţi. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Cum era mulţimea când a început să întrebe, citez: „Ce vrea să zică aceasta?” 

 

62.  Răspuns cu două părţi. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Cui îi promite Dumnezeu că va mai turna ,,chiar şi peste”din Duhul Său? 

 

63.  Din secţiunea „Cei dintâi creştini” 

Cine erau cei strânşi împreună? 

 

64.  Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Cei dintâi creştini” 

Cine a adăugat la ce? 

 

65.  Din secţiunea „Cei dintâi creştini” 

Când toţi au văzut minunile şi semnele făcute de apostoli s-au umplut de ce? 

 

66. Din secţiunea „Cei dintâi creştini” 

Pe cine adăuga Domnul la numărul lor în fiecare zi? 

 

67.  Răspuns cu două părţi. Din secţiunea„Pogorârea Duhului Sfânt” 
Din cauza căror reacţii a fost pusă întrebarea din versetul 12? 

 

68. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Cu cine s-a sculat Petru în picioare? 

 

69.  Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Ce n-a văzut trupul lui Hristos? 
 

70. Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Conform Fapte 2:32, ce a făcut Dumnezeu? 

 

71.  Din secţiunea „Cuvântarea lui Petru” 

Cine va fi pus, citez: „sub picioarele Tale”? 
 

72.  Răspuns cu două părţi. Din secţiunea „Cei dintâi creştini” 

Ce L-a făcut Dumnezeu pe acest Isus? 

 

73.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Ce a ridicat Petru? 

 

74.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Ce şi-au închipuit unii? 

 

75.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Cine va avea visuri? 
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76.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Ce prooroc este menţionat? 

 

77.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

În ce zi erau toţi împreună în acelaşi loc? 

 

78.  Întrebare cu două părţi. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

În ziua Cincizecimii, cine erau împreună şi unde? 

 

79. Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Ce s-a auzit deodată? 

 

80.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Deodată un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic a venit de unde? 

 

81.  Din secţiunea „Pogorârea Duhului Sfânt” 

Câţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt? 
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