
Anexa 1 ABQ 2021 

1. Cine erau iudeii? 

FA 2:5 Cunoscuţi şi ca israeliţi, iudeii sunt cei care au o legătură de neam şi religie cu 

Avraam, Isaac şi Iacov.  

 
2. Sărbătoarea Cincizecimii din Vechiul Testament era o sărbătoare a roadelor. Cum a fost 

împlinită, în mod profetic, această sărbătoare prin pogorârea Duhului Sfânt? 

FA 2:1 A fost începutul unei mari recolte de oameni mântuiţi din toate neamurile, începând 

cu cei 3000 care au fost mântuiţi ca rezultat al umplerii apostolilor şi ucenicilor cu 

Duhul Sfânt în Ziua Cincizecimii. 

             

3. Care este dovada fizică iniţială a Botezului cu Duhul Sfânt? 

FA 2:4  Vorbirea în alte limbi după cum împuterniceşte [sau dă] Duhul.    

 
4. Care sunt cele trei întâmplări supranaturale care s-au petrecut în Ziua Cincizecimii? 

FA 2:2-4 1.  Sunetul ca vâjâitul unui vânt puternic. 

2.  Limbile ca de foc împărţite fiecăruia 

  3.  Ucenicii vorbind în limbi pe care nu le studiaseră.    

 
5. Ce înseamnă „vorbirea în limbi”? 

FA 2:4 O vorbire inspirată de Duhul Sfânt, o rugăciune sau laudă adusă lui Dumnezeu într-o 

limbă pe care credinciosul nu a învăţat-o niciodată.   

           

 

6. Care sunt două motive posibile pentru care Dumnezeu face legătura între vorbirea în limbi şi a 

fi umplut de Duhul? 

FA 2:4  1.  Ca credincioşii să poată fi martori în întreaga lume 

  2.  Limba este un mădular răzvrătit al trupului care trebuie să se supună lui Dumnezeu. 

 

7. Cine erau prozeliţii (convertiţii la iudaism)? 

FA 2:11 Convertiţii la iudaism, numiţi şi prozeliţi, erau oameni dintre Neamuri care au ales să 

creadă în Dumnezeul lui Israel şi să împlinească Legea lui Moise.   

 
8. Care este dovada fizică iniţială a Botezului cu Duhul Sfânt? 

FA 2:4  Vorbirea în alte limbi după cum împuterniceşte [sau dă] Duhul.    

 
9. Cine erau iudei? 

FA 2:5 Cunoscuţi şi ca Israeliţi, iudeii sunt aceia care au o legătură de neam sau religie cu 

Avraam, Isaac şi Iacov.        

 

10. Cine erau prozeliţii (convertiţii la iudaism)? 

FA 2:11 Convertiţii la iudaism, numiţi şi prozeliţi, erau oameni dintre Neamuri care au ales să 

creadă în Dumnezeul lui Israel şi să împlinească Legea lui Moise.  

  

11. Care sunt două motive posibile pentru care Dumnezeu face legătura dintre vorbirea în limbi şi 

a fi umplut de Duhul? 

FA 2:4  1.  Ca credincioşii să poată fi martori în întreaga lume 

  2.  Limba este un mădular răzvrătit al trupului care trebuie să se supună lui Dumnezeu.

  

       13. Ce înseamnă „vorbirea în limbi”? 

FA 2:4 O vorbire inspirată de Duhul Sfânt, o rugăciune sau laudă adusă lui Dumnezeu într-o 

limbă pe care credinciosul nu a învăţat-o niciodată.     

 



14. Care sunt cele trei întâmplări supranaturale care s-au petrecut în Ziua Cincizecimii? 

FA 2:2-4 1.  Sunetul ca vâjâitul unui vânt puternic. 

2.  Limbile ca de foc împărţite fiecăruia 

  3.  Ucenicii vorbind în limbi pe care nu le studiaseră.     

 

15. Cine erau prozeliţii (convertiţii la iudaism)? 

FA 2:11 Convertiţii la iudaism, cunoscuţi şi ca prozeliţi, erau oameni dintre Neamuri care 

alegeau să creadă în Dumnezeul lui Israel şi să împlinească Legea lui Moise.   

 

 


