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Fișă de activități

„Judecat și condamnat” C—1

1. Când a fost Isus arestat în Grădina Ghetsimani?
a.) Joi după-amiaza 		
b.) Joi seara, imediat după miezul nopții

c.)
d.)

Joi seara, pe la apus
Vineri dimineaţa, chiar înainte de răsăritul soarelui

2. Adevărat sau fals?
a.) A / F Legal, evreii puteau condamna pe cineva la moarte.
b.) A / F Isus a învățat și vindecat în secret.
c.) A / F Liderii religioși au planificat fapte rele în secret.
d.) A / F Isus i-ar fi putut ucide într-o clipă pe toți oamenii răi din jurul Lui.
e.) A / F Caiafa a fost puternic impresionat de faptul că Isus era Fiul lui Dumnezeu.
f.) A / F Isus a fost ispitit mai mult decât vom fi noi ispitiți vreodată.
3. De ce liderii religioși s-au grăbit să-L omoare pe Isus în acea zi?
a.) Dacă nu ar fi făcut-o, ar fi trebuit să aștepte până când s-ar fi terminat Paștele și asta ar fi însemnat o întârziere de o lună.
b.) Dacă ar fi așteptat, mulțimea și-ar fi pierdut dorința de a-L ucide pe Isus.
c.) Dacă ar fi amânat, oamenii ar fi auzit ce aveau de gând și ar fi putut încerca să îi împiedice.
d.) Ei au vrut să fie siguri că Isus nu va scăpa și că ucenicii Săi nu aveau să încerce să-L salveze.
4. Cum se numește fapta de a plăti pe cineva pentru a spune o minciună? ___ Este acest lucru legal?____ Este corect?___
Mituire
Sperjur
Camătă
Incendiere 		
Blasfemie
5. Ce verset vorbeşte despre faptul că Isus avea să fie tăcut atunci când avea să fie acuzat?
a.) Isaia 58:13
c.)
Daniel 9:27
b.) Daniel 8:14
d.) Isaia 53:7
6. Ce a simţit Caiafa când Isus a răspuns la întrebarea sa: „Spune-ne dacă eşti Fiul lui Dumnezeu”?
a.) Teroare
c.) Pace
e.) Îngrijorare
g.) Nebunie
b.) Calm
d.) Furie
f.) Supărare
h.) Nicio frică
7. De ce a fost Caiafa atât de supărat când Isus a vorbit despre judecata viitoare?
a.) El nu credea în înviere. 		
c.) El nu credea într-o judecată viitoare.
b.) El nu voia ca cineva să-i cunoască păcatele. d.) Nu făcuse nimic rău.
8. Adevărat sau fals? Îngerii L-au protejat pe Isus, astfel încât nimeni să nu-L poată răni.
9. Cum l-a privit Isus pe Petru după ce acesta a jurat și a spus că nu Îl cunoaște pe Învățătorul său?
a.) Cu tristețe b.) Încruntându-se c.) Cu iertare
d.) Cu compasiune e.) Cu furie
10. De ce a negat Petru că-L cunoştea pe Isus?
a.) El nu Îl iubea cu adevărat pe Isus.
b.) El s-a încrezut în sine, nu în Isus.

c.)
d.)

El a dormit când Isus i-a spus să se roage.
El s-a temut pentru viata sa.

11. Care au fost cele două defecte principale ale lui Iuda?
a.) Nu păstra Sabatul.
c.) Iubea puterea.
b.) Iubea banii.		
d.) Era timid.
12. a.) Aranjați cuvintele din fraza: „MA DVÂUTN NSEGÂ NOVNEATVI”
____________________________________________________________________________________
b.) Cine a spus asta? _______________ Cui? _______________
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Fișă de activități

„Regele - pe o cruce” C—2

1. Ce au spus iudeii lui Pilat că făcuse Isus? Luca 23:2,5
a.) Pretinsese a fi Hristos, un rege.
d.)
b.) Corupsese națiunea.
e.)
c.) Vindecase oameni și înviase morții.
f.)

Învăţase peste tot în Iudeea și Galileea.
Scosese demonii prin Beelzebub.
Învăţase că nu ar trebui să plătim impozite.

2. Cum a răspuns Isus când Pilat L-a întrebat dacă era regele iudeilor?
a.) Da, este așa cum spui.
b.) Nu, nu sunt.
c.) Isus a tăcut.
3. Cum a răspuns Isus când Caiafa L-a întrebat dacă era Fiul lui Dumnezeu?
a.) Da, sunt.		
b.) Nu, nu sunt.
c.) Isus a tăcut.
4. Care a fost cel mai important lucru pentru Pilat?
a.) Luarea unei decizii corecte c.) Eliberarea unui om nevinovat e.)
b.) Facerea unui lucru corect d.) Ascultarea de Duhul Sfânt
f.)

Aflarea adevărului
Să fie plăcut oamenilor

5. Tu cum te porţi? (Aminteşte-ţi că alegerea cu înțelepciune a prietenilor poate conduce la influențe bune
în luarea unei decizii corecte.)
a.) Eşti sincer şi onest.
e.) Studiezi Biblia zilnic.
h.) Te rogi ca Domnul să te învețe adevărul.
b.) Faci ceea ce trebuie.
f.) Te îmbraci modest.		
i.)
Mănânci sănătos.
c.) Asculți de părinți.
g.) Eşti pe placul prietenilor. j.)
Te păstrezi curat.
d.) Eşti atent în biserică și la Școala de Sabat.
k.)
Asculți muzică plăcută lui Dumnezeu.
6. De ce nu a ascultat-o Pilat pe soția sa?
a.) Pilat credea că soția lui inventase visul.
b.) Pilat voia să placă oamenilor.

c.)
d.)

Pilat nu voia ca oamenii să-i facă rău.
Pilat se temea să-și piardă slujba.

7. Ce însemnătate aveau următoarele cuvinte ale evreilor: „Nu avem alt împărat decât Cezarul”?
a.) Evreii au ales să declare loialitate față de Cezar pentru a-l convinge pe Pilat să-i lase să-L omoare pe Isus.
b.) Ei au vrut ca Dumnezeu să fie regele lor.
c.) Ei erau dispuși să-și sacrifice națiunea pentru a-L omorî pe Isus.
8. Putea Pilat să-și spele vina spălându-și mâinile? _____
9. Ce cruce au pus soldații pe umerii lui Isus?
a.) Pe cea făcută special pentru Baraba.

b.)

Una nouă - făcută în acea zi pentru Isus.

10. Pilat a scris un semn pentru a fi pus pe crucea lui Isus. Ce scria pe semn? Ioan 19:19 ___________________
11. Adevărat sau fals?
a.) A / F Simon a crezut în Isus înainte de a i se spune să ducă crucea lui Isus.
b.) A / F Simon a crezut în Isus după ce a dus crucea lui Isus.
c.) A / F Fiii lui Simon au crezut în Isus.
d.) A / F Unii dintre preoți și conducători s-au pocăit și s-au convertit.
e.) A / F Hoțul care a fost răstignit împreună cu Isus Îl auzise pe Isus învățând poporul.
f.) A / F Preoții și conducătorii îl îndepărtaseră pe acel hoţ de Isus.
g.) A / F Hoțul îşi alesese prieteni ca Baraba, care îl conduseseră la rău.
h.) A / F Cei doi hoți nu-l întâlniseră niciodată pe Baraba.
i.) A / F Hoțul care L-a rugat pe Isus să-și amintească de el a mers la cer în acea zi.
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Fișă de activități
1. Ce L-a omorât cu adevărat pe Isus?
a.) Faptul că nu S-a hrănit şi nu a băut apă o zi întreagă. c.)
b.) Sentimentul separării de Dumnezeu.
d.)

„S-a isprăvit” C—3
Faptul că a fost biciuit și apoi răstignit.
Faptul că a purtat vina păcatelor fiecărui om.

2. Pentru ale cui păcate a murit Isus?
a.) Pentru păcatele Sale c.) Pentru păcatele tuturor
e.) Numai pentru păcatele celor foarte răi
b.) Pentru păcatele mele d.) Numai pentru păcatele evreilor f.) Numai pentru păcatele celor drepți
3. Adevărat sau fals?
a.) A / F Lui Isus Îi era teamă de moarte.
b.) A / F Fiind sus pe cruce, Isus nu mai putea spera să fie înviat.
c.) A / F Isus se temea că El va fi veșnic separat de Tatăl.
d.) A / F Isus putea simți că Dumnezeu Tatăl și îngerii erau aproape de El la cruce.
e.) A / F Fața lui Isus a strălucit de glorie, ca soarele, când a murit.
f.) A / F Satana a încercat să-I dea lui Isus cât mai multă durere cu putință - fizică și mentală.
g.) A / F Satana a reușit să-L facă pe Isus să păcătuiască.
h.) A / F Isus nu a păcătuit niciodată – nici măcar o dată.
i.) A / F Isus a preferat să moară și să fie pentru totdeauna separat de Dumnezeu decât să lase păcătoșii să moară fără speranță.
j.) A / F Satana a fost dispus să-L omoare pe Dumnezeu Însuși, astfel încât el să poată face ceea ce voia.
k.) A / F Acum că Isus era mort, preoții și conducătorii erau fericiți și liniştiţi.
l.) A / F Ucenicii și-au amintit că Isus a prezis moartea și învierea Sa.
m.) A / F Liderii religioși și-au amintit că Isus a prezis moartea și învierea Sa.
4. Ce s-a întâmplat la ora 12 AM (prânz)? Scrie 12. Ce s-a întâmplat la ora 3 PM? Scrie 3.
a.) ___ Cortina templului a fost sfâșiată.
d.) ___ Întunericul s-a ridicat, mai puţin în jurul lui Isus.
b.) ___ Soarele s-a întunecat timp de trei ore.
e.) ___ Oamenii au încetat să mai înjure și să mai batjocorească.
c.) ___ Isus a murit.
f.) ___ Oamenii credeau că a venit judecata.
5. Care sunt unele dintre lucrurile realizate la moartea lui Isus?
a.) Isus a arătat contrastul dintre Dumnezeu și Satana.
b.) Isus a arătat că Cele Zece Porunci nu pot fi schimbate.
c.) Isus a arătat că este posibil să se țină Legea lui Dumnezeu, depinzând întotdeauna de Dumnezeu.
d.) Isus a arătat că Cele Zece Porunci puteau fi schimbate.
e.) Isus a arătat că Dumnezeu este iubire – perfect dezinteresat și drept.
f.)
Isus l-a învins pe Satan.
6. De ce L-a împuns soldatul cu sulița, în coaste, pe Isus?
a.) Pentru a fi sigur că era mort.
c.)
Asta se întâmpla tuturor celor care erau răstigniți.
b.) Pentru a împlini profeția (în necunoștință de cauză). d.)
Preoții au sugerat acest lucru.
7. Ce au uitat ucenicii în ziua aceea de vineri și de Sabat?
a.) Au uitat că Isus este Dumnezeu.
b.) Au uitat că Isus le-a spus că va fi crucificat și va învia a treia zi.
c.) Au uitat să țină Sabatul sfânt.
8. De ce nu au îmbălsămat femeile trupul lui Isus vineri?
a.) Nu au avut mirodenii. 		
c.)
Sabatul era pe cale să înceapă.
b.) Nu le-au lăsat soldații.		
d.)
Erau prea triste.
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Fișă de activități

„A înviat!”C—4

1. Care dintre aceste afirmații despre cei 100 de soldați romani care păzeau mormântul lui Isus sunt adevărate?
a.)
Ei au ajutat la demonstrarea faptului că Isus fusese, într-adevăr, înviat, pentru că ucenicii nu L-ar
fi putut fura pe Isus în timp ce soldații păzeau mormântul.
b.) Ei, au văzut învierea lui Isus și le-au spus oamenilor ce văzuseră.
c.) Ei au acceptat o mită și au mințit, spunând că ucenicii furaseră trupul lui Isus în timp ce ei dormeau.
d.) Ei au adormit în timp ce păzeau mormântul lui Isus și au fost pedepsiți de Pilat pentru neglijenţa lor.
2. Ce le-a cerut Caiafa soldaților să spună?
a.) Ucenicii au furat trupul lui Isus noaptea trecută! c.)
b.) Am dormit în timp ce eram de serviciu – toți 100! d.)

Fiul lui Dumnezeu a fost crucificat!
Un înger a spus că El este Regele slavei!

3. Adevărat sau fals?
a.) A / F Ucenicii le-au crezut pe femeile care spuneau că Isus era în viață.
b.) A / F Cei 100 de soldați i-au dat lui Pilat un raport cinstit despre ceea ce se întâmplase.
c.) A / F Femeile care au mers la mormânt credeau că Isus înviase din morți.
d.) A / F Isus l-a mustrat aspru pe Toma pentru îndoiala și necredința lui.
e.) A / F Isus a folosit Vechiul Testament după moartea Sa pentru a arăta că El era Mesia.
f.) A / F Încrederea noastră în Isus ar trebui să se bazeze pe modul în care ne simțim.
g.) A / F Încrederea noastră în Isus ar trebui să se bazeze pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.
4. Cum s-au simțit ucenicii duminică dimineața? (Scrie „U”) Cum s-au simțit îngerii lui Dumnezeu? (Scrie „Î”)
a.) ____ Nesiguri
c.) ____ Trişti
e.) ____ Descurajaţi
g.) ____ Veseli
b.) ____ Fericiţi
d.) ____ Confuzi
f.) ____ Nedumeriţi
h.) ____ Necredincioşi
5. Ce cărți ale Bibliei a folosit Isus pentru a arăta cum El – Mesia – a împlinit profeția?
a.) Vechiul Testament
b.) Noul Testament
c.) Apocalipsa d.) Evangheliile
6. De ce n-au luat cina cei doi ucenici flămânzi şi obosiți, care locuiau în Emaus, în seara aceea de duminică?
a.) Ei nu aveau nici un fel de mâncare. c.) Au uitat de mâncare și au alergat să le spună ucenicilor.
b.) Au avut prea multe de făcut.
d.) Ei au fost foarte entuziasmați că Isus era în viață.
7. Unde le-a spus Isus ucenicilor să-L întâlnească? ________________________________
8. Ce au făcut ucenicii în timp ce-L așteptau pe Isus?
a.) Au mers la pescuit pentru a câștiga bani. b.)

Ei au predicat în Ierusalim că Isus era în viață.

9. Adevărat sau fals?
a.) A / F Petru cu adevărat s-a pocăit pentru păcatul lui de a fi negat că el Il cunoștea pe Isus. 		
b.) A / F Isus l-a iertat cu bucurie pe Petru.
c.) A / F Petru nu mai putea lucra pentru Isus, pentru că el păcătuise.
d.) A / F Isus se va îngriji de nevoile mele dacă eu Îl servesc cu dragoste.
10. Câți credincioși s-au adunat pe un munte din Galileea pentru a-L vedea pe Isus? ______
11. Ce a spus Isus ucenicilor Săi să facă? Matei 28:19,20
a.) Să plece. c.) Să facă ucenici din toate națiunile. e.)
b.) Să boteze. d.) Să se bucure şi să se veselească.		 f.)

Să construiască case mari şi elegante.
Să-i înveţe pe oameni să asculte ce le poruncise El.

12. De ce este nevoie pentru a putea lucra pentru Isus?
a.) Educație suficientă — o diplomă de colegiu c.) Bani suficienți
e.)
b.) Obiceiuri și ceremonii corecte
d.) O casă frumoasă, haine, o mașină f.)

Dragoste pentru Isus
O familie bună
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Fișă de activități

„Darul Duhului Sfânt” C—5

1. Adevărat sau fals?
a.) A / F În cele din urmă, ucenicii au înțeles că era nevoie să fie umili, altruişti și uniți.
b.) A / F Ucenicii și-au putut anula greșelile din trecut.
c.) A / F Isus i-a iertat cu bucurie pe ucenici.
d.) A / F Liderii religioși s-au simțit prea înțelepți pentru a avea nevoie de învățătură și prea drepți pentru a avea nevoie de mântuire.
2. Ce au auzit oamenii când ucenicii au început să vorbească în alte limbi?
a.) Nu puteau înțelege nimic din ceea ce spuneau ucenicii. 							
b.) Ei i-au auzit pe toți ucenicii vorbind în limba ebraică.
c.) Ei au înțeles, fiecare în limba lui, adevărul învierii lui Isus Hristos.
3. Adevărat sau fals? Acest infirm încercase să-L găsească pe Isus, dar era prea târziu, Isus fusese răstignit.
4. Ce a făcut omul vindecat în templu în ziua aceea?
a.) A adus o jertfă de mulțumire. c.) A mers.
e.)
b.) A îngenuncheat și s-a rugat. d.) L-a lăudat pe Dumnezeu. f.)

A sărit.
A intrat în templu cu Petru.

5. De ce liderii religioși i-au pus pe Petru și Ioan în închisoare?
a.) Erau supărați că Petru l-a ajutat pe infirm.
b.) Erau mânioși că Petru îl vindecase pe infirm în numele lui Isus.
c.) Au ales să se opună lui Dumnezeu și mesagerilor Săi în orice fel puteau.
6. Au ascultat Petru și Ioan de Sinedriu când li s-a spus să nu mai vorbească despre Isus? ________
7. Petru, Ioan și ceilalți s-au rugat pentru _____ după ce Sinedriul le spusese să înceteze predicarea.
a.) mai mulți bani
b.) îndrăzneală
c.) protecție și siguranță
8. Ce au făcut Anania și Safira greșit?
a.) Au râvnit. 		
b.) Au ales să nu-și țină promisiunea.
c.) Au mințit pe Dumnezeu și pe Petru.

d.)
e.)
f.)

Au promis să dea niște bani lui Dumnezeu.
Au pretins că sunt drepți — dar ei nu erau.
Nu știau că greșesc.

9. Adevărat sau fals?
a.) A / F Ucenicii au vindecat oameni în numele lui Isus.
b.) A / F Liderii evrei au fost geloși că Petru, Ioan și ceilalți apostoli erau populari.
c.) A / F Liderii religioși erau siguri că avea să fie ușor să-l forțeze pe Petru să înceteze să mai vorbească despre Isus.
d.) A / F Ucenicii nu au suferit din cauză că predicau despre Isus.
10. Ce lucru bun s-a întâmplat după cearta dintre văduvele grecilor și văduvele evreilor?
a.) Apostolii le-au ajutat să găsească locuri de muncă. c.) Au fost aleși diaconi pentru a-i ajuta pe apostoli.
b.) Văduvele grecilor s-au întors în Grecia.
d.) Biserica a fost organizată mai bine.
11. . Potrivește fiecărui verset (a-g) propoziția corespunzătoare (1-7):
a.) _____ Matei 28:19,20
1. Nu ne putem opri din a spune despre experiența noastră cu Isus.
b.) _____ Faptele apostolilor 1:8
2. Dacă mărturisim, Isus ne va ierta și ne va curăța de păcat.
c.) _____ Faptele apostolilor 1:11
3. Mântuirea se găsește numai prin Isus.
d.) _____ Faptele apostolilor 1:14
4. Același Isus Se va întoarce din nou.
e.) _____ Faptele apostolilor 4:12
5. Mergeți, faceți ucenici, botezați și învățați.
f.) _____ Faptele apostolilor 4:20
6. Toți erau uniți și se rugau împreună.
7. Duhul Sfânt îți va da putere să mărturisești.
g.) _____ 1 Ioan 1:9
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Fișă de activități
1. Încercuiește cuvintele care îl descriu pe Ștefan.

„Convertirea lui Saul”C—6
Predicator

Îndrăzneț Laș Martir Înțelept Diacon

2. Ce a văzut Sinedriul când l-a privit pe Ștefan?
a.) „Fața lui semăna cu Isus.”
b.) „Fața lui era mânioasă și furioasă.”
c.) „Fața lui era ca fața unui înger.”
3. Cum a răspuns Ștefan la întrebarea marelui preot: „Așa stau lucrurile?”
a.) Ștefan a spus „Da!”
c.) Ștefan a argumentat.
e.)
b.) Ștefan a spus o scurtă poveste. d.) Ștefan a spus o poveste lungă. f.)

Ștefan a spus „Nu!”
Ștefan a cerut să fie eliberat.

4. Cum au răspuns liderii religioși la apelul lui Ștefan de a se pocăi?
a.) Ei au ales să nu creadă în Dumnezeu. c.) La început au ascultat cu atenție. e.) Ei s-au pocăit.
b.) Au devenit furioși.
d.) Marele preot și-a sfâșiat haina. f.) L-au ucis pe Ștefan.
5. Cine a fost convertit ca urmare a morții lui Ștefan? _____________________
6. Ce eveniment a avut loc la sfârșitul celor 70 săptămâni (490 ani) din anul 34 d.Hr.?
a.) Isus a fost botezat.
b.) Ștefan a fost ucis cu pietre. c.) Petru și Ioan au fost închiși.
7. Adevărat sau fals?
a.) A / F După anul 34 d.Hr., biserica creștină a fost mărturia specială a lui Dumnezeu față de lume.
b.) A / F Saul a devenit saducheu după ce a ajutat la uciderea lui Ștefan.
c.) A / F Saul a crezut că orbirea lui era o pedeapsă de la Dumnezeu pentru persecutarea bisericii.
8. Ce a făcut Simon pentru a încerca să obțină puterea Duhului Sfânt?
a.) S-a rugat, a postit și a citit Scripturile.
c.) Și-a mărturisit toate păcatele.
b.) Le-a oferit bani lui Petru și Ioan.
d.) Și-a dat inima lui Isus.
9. De ce voia Simon puterea Duhului Sfânt? El o voia…
a.) pentru a-i ajuta pe alții. b.) pentru a-L cinsti pe Dumnezeu. c.)

pentru a-și aduce glorie sieși.

10. Ce capitol biblic încerca etiopianul să înțeleagă? _______________________________
11. Ce l-a convins pe Saul că făcea bine persecutându-i pe cei care credeau în Isus?
a.) Comportamentul lui Ștefan la proces și la moarte.
b.) Comportamentul creștinilor atunci când îi aresta.
c.) Influența liderilor religioși.
12. Încercuiți cuvintele care îl descriu pe Pavel în cele trei zile după ce a vorbit cu Isus.
a.) Orb
c.) Încrezător
e.) Ipocrit
g.) Umil
i.) Îi credea pe preoții.
b.) Singur d.) Mulțumit de sine f.) Torturat de remușcare h.) Mândru
j.) Îi credea pe ucenici.
13. Ce a răspus Dumnezeu când Anania I-a spus de ce venise Saul la Damasc?
a.) Du-te!
b.) Voi trimite pe altcineva. c.)
Pentru a fi în siguranță, ia pe altcineva cu tine.
14. Ce a făcut Pavel în Arabia timp de trei ani?
a.) A predicat și a învățat poporul.
c.)
b.) A vindecat pe bolnavi.
d.)

S-a pregătit pentru lucrarea sa prin studiu biblic și rugăciune.
A scris toate scrisorile ce se găsesc acum în Noul Testament.

15. Pavel a încercat să-i ajute pe liderii din Ierusalim să înțeleagă că Isus era Mesia. Cum au răspuns?
a.) Au fost recunoscători că le-a spus adevărul. c.)
Au vrut să afle mai multe despre Isus.
b.) Nu l-au ascultat pe Pavel.
d.) Au încercat să-l omoare pe Pavel.
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„Evanghelia dusă neamurilor” C—7

1. Un sutaș roman era responsabil peste… a.)

100 de provincii. b.)

100 de orașe. c.)

100 de soldați.

2. De ce nu s-a închinat Corneliu în biserica evreiască?
a.) Corneliu era un păgân dintre neamuri și se închina idolilor.
b.) Corneliu nu s-a închinat lui Dumnezeu până după experiența sa cu Petru.
c.) Conducătorii iudei nu l-au lăsat pe el – un păgân – să se alăture iudeilor în închinarea la adevăratul Dumnezeu.
3. Corneliu…
a.) îl ascultase pe Ioan Botezătorul.
b.) a crezut că Isus era Mesia.
c.) a dat bani săracilor.		

d.)
e.)
f.)

Îl aștepta pe Mesia să vină.
s-a rugat lui Dumnezeu pentru îndrumare.
a ascultat ceea ce îngerul i-a spus să facă.

4. De ce Petru și ceilalți ucenici nu au predicat Evanghelia neamurilor?
a.) Neamurile deja cunoșteau Evanghelia.
b.) Ucenicii credeau că neamurile erau excluse din binecuvântările Evangheliei.
c.) Neamurile nu erau interesate de Evanghelie.
5. Câți oameni a trimis Corneliu să-l aducă pe Petru? _____ Câți s-au întors acasă la Corneliu? _____
6. Adevărat sau fals?
a.) A / F Petru a îngenuncheat lângă patul Tabitei și s-a rugat pentru ea.
b.) A / F Viziunea lui Petru despre animale îi arăta lui Petru că era în regulă să mănânce animale necurate.
c.) A / F Viziunea lui Petru l-a învățat că nimeni nu era „necurat” și neamurile trebuiau să audă Evanghelia.
d.) A / F După această viziune Petru a mâncat alimente necurate.
e.) A / F Din moment ce Petru fusese ucenicul lui Isus, era în regulă să primească închinarea lui Corneliu.
7. Asociază fiecarei referințe biblice (a-c) fraza corectă (1-3):
a.) Faptele apostolilor 10:44,45 1. Duhul Sfânt a venit asupra grupului după ce Petru și Ioan au fost eliberați.
b.) Faptele apostolilor 2:1-4
2.Duhul Sfânt a venit peste neamuri în timp ce Petru predica.
c.) Faptele apostolilor 4:31 3.Duhul Sfânt a venit asupra credincioșilor care se rugau în camera de sus din Ierusalim.
8. a.) Taie cu un „X” cuvintele care descriu modul în care s-au simțit liderii religioși când Iacov a fost omorât.
b.) Subliniază cuvintele care descriu modul în care s-au simțit ucenicii lui Isus.
Fericiți
Triști
Încântați
Tulburați
Mulțumiți
Foarte triști
9. Cu o noapte înainte ca Petru să fie executat, el…
a.) dormea liniștit. b.) s-a rugat tot timpul pentru eliberare. c.)

a cântat până la miezul nopții.

10. Adevărat sau fals?
a.) A / F Când au auzit bătaia lui Petru, credincioșii care se rugau știau că rugăciunile lor au fost ascultate.
b.) A / F Irod a recunoscut că Dumnezeu a trimis un înger pentru a-l lăsa pe Petru să iasă din închisoare.
c.) A / F Irod știa că Dumnezeu îl salvase pe Petru, dar nu voia să recunoască.
11. De ce a murit Irod de o moarte atât de teribilă?
a.) L-a pus pe Petru în închisoare. b.) I-a lăsat pe oameni să i se închine. c.)

Unchiul său l-a ucis pe Ioan Botezătorul.

12. Ce au făcut îngerii în povestirile din lecția din această săptămână?
a.) L-au trezit pe Petru și l-au eliberat din închisoare. d.) Au adus judecata asupra lui regelui Irod.
b.) Au înviat-o pe Tabita.		
e.)
Au împiedicat uciderea lui Iacov.
c.) I-au predicat lui Corneliu despre Isus.
f.)
I-au spus lui Corneliu să trimită după Petru.
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„Pavel și Barnaba” C—8

1. Rescrie afirmațiile, astfel încât să fie adevărate. Taie cuvântul incorect și scrie cuvântul corect.
a.) Cea mai importantă sarcină a lui Pavel a fost să lucreze pentru evrei. _______________________
b.) Antiohia era la aproximativ 514 km vest de Ierusalim. _______________________
c.) Orașul natal al lui Pavel era Ierusalimul. _______________________
d.) Barnaba era din Antiohia. _______________________
2. Cum a știut Pavel că lucrarea lui era să predice cu predilecție neamurilor?
a.) Isus i-a spus că aceea avea să fie lucrarea lui. c.) Acolo era cea mai mare nevoie — evreii fuseseră toți convertiți.
b.) Pavel a vrut să ajute neamurile.
d.) Evreii i-au cerut să predice neamurilor.
3. Încercuiți numele primului oraș în care Pavel și Barnaba au predicat în prima lor călătorie misionară.
a.) Antiohia
b.) Tars
c.) Iconia
d.) Ierusalim
e.) Salamina
4. Care dintre aceste afirmații despre Ioan Marcu sunt adevărate?
a.) Era bătrân.
g.) Era tânăr.
b.) Era rudă cu Pavel.
h.) Era rudă cu Barnaba.
c.) Locuia în Ierusalim.
i.)
Locuia în Cipru.
d.) I-a fost frică de greutăți la început.
j.)
Ca misionar, era dispus să facă față oricărei provocări.
e.) A terminat călătoria cu Pavel.
k.) S-a întors acasă înainte de încheierea călătoriei misionare.
f.)
Mai târziu a devenit misionar.
l.)
El nu mai lucrase niciodată pentru Dumnezeu.
5. Care era slujba lui Sergius Paulus? Scrie „SP”. Ce slujbă avea Elima? Scrie „E.”
____ Vrăjitor ____ Guvernator roman ____ Judecător ____ Învățător ____ Avocat

____ Preot

6. Ce au făcut oamenii din Antiohia Pisidiei când au auzit mesajul lui Pavel despre Mesia?
a.) Au încercat să îl ucidă cu pietre. c.) Ei l-au forțat să iasă din sinagogă.
b.) L-au arestat.		
d.) Au ascultat cu bucurie și au vrut să audă mai mult.
7. Adevărat sau fals?
a.) A / F Toți oamenii din Antiohia Pisidiei au acceptat cu bucurie mesajul lui Pavel.
b.) A / F Unii oameni din Antiohia Pisidiei au fost geloși pe Pavel și Barnaba.
c.) A / F Pavel și Barnaba au fost omorâți cu pietre în Iconia.
d.) A / F Când Pavel și Barnaba intrau într-o cetate, predicau mai întâi evreilor.
e.) A / F Oamenii din Listra au vrut să li se închine lui Pavel și Barnaba ca unor zei.
f.) A / F Oamenii din Listra au vrut să-i omoare pe Pavel și Barnaba.
8. Ce a făcut Pavel de a cauzat un mare deranj în Listra?
a.) A spus că Isus era Mesia.
b.) A predicat că Isus înviase din morți.
c.) A vindecat un om infirm, dar a negat că el și Barnaba erau dumnezei.
9. Dumnezeu l-a trimis pe Pavel la neamuri pentru...
a.) a le deschide ochii.
b.) ca el să învețe de la neamuri și astfel să îi fie mai ușor în lucrarea pentru evrei.
c.) a-i întoarce de la întuneric la lumină.
d.)
a-i scoate de sub puterea lui Satana și a-i aduce sub puterea lui Dumnezeu.
e.) ca ei să poată primi iertarea păcatelor.
f.)
ca ei să poată primi o moștenire printre cei care sunt sfințiți prin credința în Isus.
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„Cercetând Scripturile” C—9

1. Scrie „LC” pentru legea ceremonială și „CZP” pentru Cele Zece Porunci (Legea morală).
a.) _____ Ce lege a fost rostită de Dumnezeu Însuși? Exodul 20:1
b.) _____ Ce lege a fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu? Exodul 32:15,16; 31:18
c.) _____ Ce lege a fost scrisă de Moise? Deuteronomul 31:9; Exodul 24:3,4					
d.) _____ Ce lege a fost introdusă în chivotul din Sanctuar? Deuteronomul 10:4,5
e.) _____ Ce lege a fost pusă lângă chivotul din Sanctuar? Deuteronomul 31:24-26
f.) _____ Ce lege ne spune ce este păcatul? 1 Ioan 3:4
2. De ce erau creștinii evrei preocupați de raportul misiunii lui Pavel și Barnaba? Pavel și Barnaba nu le
ceruseră creștinilor dintre neamuri …								
a.) să țină Sabatul.
c.)
să respecte Cele Zece Porunci.
b.) să fie botezați.
d.)
să păstreze legea ceremonială iudaică.
3. Proverbele 12:15 – Un om înțelept ascultă…
a.) sfaturile.		
b.) pe prietenii lui.

c.)

pe oamenii neevlavioși.

4. Adevărat sau fals?
a.) A / F Dumnezeu a vrut să ofere Duhul Sfânt celor credincioși dintre neamuri (și a și făcut asta).
b.) A / F Creștinilor dintre neamuri li s-a cerut să respecte legea ceremonială.
c.) A / F Creștinilor evrei li s-a cerut să păstreze legea ceremonială.
d.) A / F Creștinilor dintre neamuri li s-a cerut să păstreze Cele Zece Porunci (Legea morală).
e.) A / F Creștinilor evrei li s-a cerut să păstreze Cele Zece Porunci (Legea morală).
f.) A / F Isus a venit să schimbe Legea. (Matei 5:17,18)
g.) A / F Moartea lui Isus a pus capăt sistemului de jertfe. (Daniel 9:27; Matei 27:51)
h.) A / F Dumnezeu ne cere să păzim Cele Zece Porunci și El ne va ajuta să ascultăm.
5. Care a fost reacția lui Petru când Duhul Sfânt a venit peste Corneliu, prietenii și familia acestuia?
a.) Surpriză b.) Furie
c.)
Șoc
d.)
Frică e.) Uimire
f.) Oroare
6. După experiența sa cu Corneliu, Petru…
a.) a fost întotdeauna corect față de creștinii ne-evrei. c.) i-a tratat întotdeauna pe evrei și pe ne-evrei în mod egal.
b.) a refuzat să mănânce împreună cu creștinii ne-evrei.
7. Erau Petru sau Pavel infailibili (nu puteau păcătui)? ______ De unde stii?
a.) Toți au păcătuit. b.) Biblia ne vorbește despre păcatele lor. c.) Biblia nu vorbește despre niciunul dintre păcatele lor.
8. Care dintre afirmațiile de mai jos prezintă motivațiile ce l-au ajutat pe Timotei să fie un bun lucrător pentru Dumnezeu?
a.) A fost dispus să învețe. 		
e.) A fost bine instruit de mama și bunica lui.
b.) Nu s-a temut de persecuție.
f.) Caracterul lui era curat și pur.
c.) A studiat cu credincioșie Scripturile. g.) A învățat din cărți magice și a făcut lucruri greșite.
d.) A fost deosebit de talentat.
h.) Își folosea abilitățile în scopuri proprii.
9. Care dintre aceste lucruri s-au întâmplat în Filipi?
a.) Pavel a fost pe punctul de a fi ucis cu pietre. f.)
b.) Pavel a vindecat un om infirm.
g.)
c.) Creștinii au ars cărțile de vrăjitorie.
h.)
d.) Pavel și Sila au cântat și s-au rugat în închisoare. i.)
e.) Temnicerul cetății a fost botezat.
j.)

Lidia și familia ei au fost botezați.
Pavel a alungat un demon dintr-o femeie care ghicea.
Într-o revoltă, Pavel și Sila au fost bătuți și închiși.
Un cutremur a deschis porțile închisorii.
Pavel a predicat trei Sabate în sinagogă.

10. Pavel și Sila au avut un duh de răzbunare sau spiritul lui Isus? ______________________________________
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„Scrisori către biserici” C—10

1. 1. Potrivește fiecare persoană cu locul în care a trăit și slujba pe care o avea.
PERSOANĂ
ORAȘ 		 SLUJBĂ
a.) ____ ____ Cornelius
A. Efes
H Vrăjitor
b.) ____ ____ Sergius Paulus
B. Corint
I. Predicator al lui Isus
c.) ____ ____ Elima
C. Cipru
J. Conducător al sinagogii
d.) ____ ____Timotei
D. Listra
K. Sutaș
e.) ____ ____ Lidia
E. Cezareea
L. Asistent al lui Pavel
f.) ____ ____ Sosten
F. Alexandria
M. Guvernator al Ahaiei
g.) ____ ____ Acuila și Priscila
G. Tiatira
N. Vânzător de purpură
h.) ____ ____ Galion 			
O. Mare preot evreu
i.) ____ ____ Apolo 			
P. Făcea corturi
j.) ____ ____ Sceva 			
Q. Guvernator al Ciprului
2. Adevărat sau fals?
a.) A / F Pavel planificase să părăsească Corintul, dar Dumnezeu i-a spus să continue să lucreze în acel oraș.
b.) A / F Mulțimea furioasă din Corint era violentă cu Sosten, nu cu Pavel.
c.) A / F Apolo a predicat cu îndrăzneală despre Isus în Listra.
d.) A / F Este foarte periculos să folosești numele lui Isus fără să crezi în El.
e.) A / F Este foarte periculos să încerci să comunici cu Satana sau cu îngerii răi.
f.) A / F Lucrarea și învățăturile Duhului Sfânt vor fi întotdeauna în acord cu Scriptura.
3. a.) Pe cine a trimis Pavel să-i viziteze pe credincioșii din Tesalonic? Încercuiește numele corect.
Saul
Timotei
Sila
Barnaba
Luca
Ioan 		
Marcu
b.) Raportul cu privire la Tesalonic a fost bun sau rău? _____________
4. a.) Pavel a scris 1 și 2 Corinteni bisericii din ________________________________.
b.) Pavel a scris 1 și 2 Tesaloniceni bisericii din ________________________________.
5. Credincioșii din Corint pretindeau că urmează diferiți lideri religioși. Pe care dintre următorii îi menționează ei?
a.) Pavel
b.) Apolo
c.) Petru
d.)
Acuila
e.) Isus Hristos
6. Când vor merge la cer cei drepți care vor fi în viață la revenirea lui Isus?
a.) Când Isus va reveni. b.) În secret, înainte de înviere. c.) După ce „morți în Hristos” vor fi înviați.
7. Când merg în cer oamenii neprihăniți care au murit?
a.) În momentul morții. b.) După înmormântarea lor. c.)

La revenirea lui Isus.

8. Potrivește fiecare referință cu citatele. Toate versetele sunt din 1 Tesaloniceni.
a.) ____ 5:6
A. „Trăiți în pace între voi.”
b.) ____ 5:11
B. „Să fiți răbdători cu toți.”
c.) ____ 5:13
C. „Să veghem și să fim treji.”
d.) ____ 5:14
D. „Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat.”
e.) ____ 5:16,17
E. „Feriți-vă de orice se pare rău.”
f.) ____ 5:22
F. „Mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții.”
9. Potriviți fiecare referință cu citatele. Toate versetele sunt din 2 Tesaloniceni.
a.) ____ 2:10
A. „cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.”
b.) ____ 3:10
B. „să nu obosiți făcând binele.”
c.) ____ 3:13
C. ei pier „pentru că nu au primit dragostea adevărului.”
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„Răscolind lumea” C—11

1. De ce a scris Pavel Romani? (Scrie „R”) 1 Corinteni? (Scrie „1C”) 2 Corinteni? (Scrie „2C”)
a.) ____ Era recunoscător că au luat în considerare scrisoarea lui anterioară. 					
b.) ____ A vrut să-i ajute pe cei care dădeau înapoi.
c.) ____ Scria unei biserici pe care nu o vizitase încă.
2. Adevărat sau fals?
a.) A / F Atunci când membrii bisericii au diferende, ei nu ar trebui să meargă instanță.
b.) A / F Când biserica din Corint a primit scrisoarea lui Pavel, s-a pocăit și a ales să asculte de Dumnezeu.
3. Cu ce a comparat Pavel câștigarea premiului vieții veșnice?
a.) Cu o captură mare de pește b.) Cu câștigarea unui milion de dolari c.)

Cu câștigarea unei curse

4. a.) Citește 1 Corinteni 13. De câte ori găsești cuvântul „dragoste”? ______
b.) Citește versetele 4-8 din nou și înlocuiește cuvântul „dragoste” cu termenul „Dumnezeu”. Nu este minunat?
c.) Citește versetele 4-8 din nou și înlocuiește cuvântul „dragoste” cu numele tău. Ai vrea să fii așa?
5. Încercuiește cuvintele care fac parte din experiența lui Pavel în Efes.
a.) Diana
c.) argintari
e.) Dimitrie
g.) Artemis
b.) Apolo
d.) 2 ore
f.) fierari
h.) Acuila

i.) idoli
j.) cărți de magie

6. Care două beneficii se întâlnesc chiar în necazurile pe care le experimentăm uneori? (2 Corinteni 1:4-6)
a.) Capacitatea de a-i ajuta pe alții. b.) O șansă de a-L învinovăți pe Dumnezeu. c.) Învățarea răbdării.
7. Încercuiește cuvintele care îl descriu pe Pavel. (2 Corinteni 4:7-10)
a.) sub presiune
c.) zdrobit
e.)
pus la pământ
b.) persecutat
d.) uitat
f.)
disperat

g.)
h.)

distrus
credincios

8. De câte ori… (2 Corinteni 11:22-28). (Notă – el era încă în a treia sa călătorie misionară!)
a.) i-au dat evreii lui Pavel 39 de lovituri de bici? _____ c.) Pavel a fost bătut cu toiege? ________
b.) Pavel a fost lovit cu pietre? ________
d.) Pavel a experimentat un naufragiu? _____
9. Ce alte probleme a îndurat Pavel? ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
10. Poate ceva să te separe de dragostea lui Dumnezeu? (Romani 8:38,39) ________
11. La ce întrebare răspunde Romani 10:14,15?
a.) De ce este important să respectăm Cele Zece Porunci?
b.) De ce sunt trimiși misionari?
c.) Ce fel de mâncare ar trebui să mănânci?
12. Cum putem fi îndreptățiți? (Romani 2:13; 3:20; Galateni 2:16)
a.) Ascultând predicatorii care vorbesc despre Lege.
b.) Încercând să ne supunem Legii.
c.) Prin credința în Hristos, depinzând de Duhul Sfânt pentru puterea de a respecta Legea lui Dumnezeu.
13. Numerotează primele 14 cărți ale Noului Testament în ordine.
a.) ____ Faptele apostolilor e.) ____ 2 Tesaloniceni
i.) ____ 1 Corinteni
b.) ____ Coloseni
f.) ____ Marcu
j.) ____ Romani
c.) ____ Matei
g.) ____ 2 Corinteni
k.) ____ 1 Tesaloniceni
d.) ____ Luca
h.) ____ Filipeni
l.) ____ Ioan

m.) ____ Efeseni
n.) ____ Galateni
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„Arestarea lui Pavel” C—12

1. În ce ordine apar aceste fraze în versetul de memorat?
a.) _____ care se va vărsa pe deasupra
b.) _____ îndesată
c.) _____ clătinată
2. De ce a inițiat Pavel o strângere de daruri?
a.) Pentru a trimite misionari. c.) În timpul unei foamete în Ierusalim, pentru a-i ajuta pe evreii săraci.
b.) Pentru a avea grijă de orfani. d.) Pentru a le ajuta pe văduvele sărace.
3. Aceste daruri adunate de Pavel pentru cei nevoiași din Ierusalim au venit…
a.) de la credincioșii dintre neamuri pentru credincioșii evrei.
b.) de la evrei pentru evrei.
c.) de la creștinii evrei pentru creștinii ne-evrei.
d.) de la neamuri pentru neamuri.
4. De ce s-a alăturat Pavel altor patru bărbați în ritualurile lor de purificare?
a.) Domnul i-a spus lui Pavel să facă asta. d.) Era important să respecte ceremoniile iudeilor.
b.) Ei făceau un compromis.
e.) Domnul le-a spus bătrânilor să-i transmită lui Pavel să facă acest lucru.
c.) Bătrânii se temeau de evrei.
f.) Pavel încerca să-i unească pe evrei și pe neamuri.
5. Adevărat sau fals?
a.) A / F Planul bătrânilor, ca Pavel să facă ritualurile de purificare, a fost un plan bun.
b.) A / F Pavel nu a adus nici neamuri, nici greci în partea interioară a templului.
c.) A / F Pavel a fost biciuit de soldații romani din Ierusalim.
d.) A / F Pavel era cetățean roman.
e.) A / F Pavel era mai în siguranță cu soldații păgâni decât cu liderii evrei.
6. Cine a reușit să evite uciderea lui Pavel de către mulțimea din Ierusalim?
a.) Timotei
c.)
Nicodim
e.)
Gamaliel
b.) soldații romani
d.) Corneliu
f.)
bătrânii bisericii
7. În ce limbă și-a prezentat Pavel mărturia în timp ce stătea pe treptele cazărmii romane?
a.) latină
b.) ebraică
c.) aramaică
d.) greacă
e.) siriană
8. Ce din ce a spus Pavel a înfuriat mulțimea și mai tare?
a.) Domnul mi-a zis: „Saule, Saule, de ce mă prigonești?”
b.) Anania mi-a zis: „Frate Saule, recapătă-ți vederea.”
c.) Domnul mi-a zis: „Grăbește-te și ieși repede din Ierusalim!”
d.) Domnul mi-a zis: „Pleacă, căci te voi trimite departe de aici, la neamuri.”
9. Cine l-a păzit pe Pavel în primii 48 de km ai călătoriei sale, noaptea, de la Ierusalim la Cezareea?
a.) 200 soldați
d.)
200 de lăncieri
b.) 70 călăreți
e.)
120 soldați
c.) 450 soldați
f.)
comandantul
10. Cine a fost Felix? Scrie „F”. Cine a fost Claudius Lisias? Scrie „CL”.
a.) _____ orator		
d.) _____ căpitan al gărzii în Cezareea
b.) _____ mare preot
e.) _____ căpitan al soldaților romani din Ierusalim
c.) _____ împărat		
f.) _____ guvernator roman în Cezareea
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1. POTRIVEȘTE
a.) ____ Agripa II
b.) ____ Festus
c.) ____ Berenice
d.) ____ Drusila
e.) ____ Iulius
f.) ____ Anania
g.) ____ Felix
h.) ____ Tertul

„Înaintea dregătorilor și a regilor” C—13
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

guvernator roman în Cezareea
mare preot
vorbitor iudeu
soția lui Felix
un rege — fiul lui Irod care l-a întemnițat pe Petru
soția lui Agripa
sutaș roman

2. Subliniază cuvântul sau fraza din fiecare paranteză, care face ca această afirmație să fie adevărată: „Felix era un
guvernator (bun; ticălos). El era sigur că Pavel era (nevinovat; vinovat), dar (l-a eliberat; l-a ținut în închisoare).
3. Adevărat sau fals?
a.) A / F Drusila era evreică, așa că Felix era familiarizat cu credințele evreiești.
b.) A / F Acuzatorii lui Pavel au folosit lauda și lingușirea pentru a încerca să-l influențeze pe Felix.
c.) A / F Pavel a folosit lauda și lingușirea pentru a încerca să-l influențeze pe Felix.
4. Scrie „T” alături de frazele care-l descriu pe temnicerul din Filipi. Scrie „F” alături de frazele care-l descriu pe Felix.
a.) ____ S-a simțit condamnat pentru păcatele sale. e.) ____ A ales păcatul și calea morții.
b.) ____ A întrebat un prizonier cum poate să fie salvat. f.) ____ A ales să devină un copil al lui Dumnezeu.
c.) ____ S-a pocăit de păcatul lui.
g.) ____ A fost iertat și a primit Duhul lui Dumnezeu.
d.) ____ Nu și-a părăsit păcatele.
h.) ____ Voia ca prizonierul să dea mită pentru a fi eliberat.
5. De ce nu l-au eliberat nici Felix, nici Festus pe Pavel?
a.) Unele dintre acuzațiile împotriva lui Pavel erau adevărate.c.)
b.) Evreii au adus dovezi pentru acuzațiile împotriva lui Pavel. d.)
6. Pavel a ales să fie judecat de…

a.)

Cezar, în Roma.

Evreii nu le-au plătit suficienți bani.
Ei nu voiau să-i ofenseze pe evrei.
b.)

Sinedriul din Ierusalim.

7. Adevărat sau fals?
a.) A / F Regele Agripa a decis să devină creștin după chemarea pe care i-a făcut-o Pavel.
b.) A / F Felix a spus „nu” ultimei chemări la pocăință a lui Dumnezeu.
c.) A / F Felix, Festus și Agripa știau că Pavel era nevinovat.
8. De ce nu s-a temut Pavel în timpul furtunii?
a.) El nu se simțea în pericol.
b.) Dumnezeu îi promisese că va ajunge la Roma.

c.)
d.)

Dumnezeu a trimis un înger să-l încurajeze.
El a avut încredere deplină în Dumnezeu.

9. Numerotați evenimentele în ordine.
a.) ____ Pavel — arestat în Ierusalim.
f.) ____ Toți cei de pe corabie ajung la țărm în Malta.
b.) ____ Pavel — judecat de Felix.
g.) ____ Pavel — chemat înaintea regelui Agripa.
c.) ____ Pavel — dus noaptea la Cezareea. h.) ____ O furtună durează 14 de zile și distruge corabia.
d.) ____ Pavel — trimis la Roma cu o corabie. i.) ____ În ciuda avertismentelor lui Pavel, nava continuă să navigheze.
e.) ____ Pavel — judecat de Festus.
j.) ____ Pavel vindecă pe cei bolnavi de pe insula Malta.
10. Ce minuni s-au întâmplat în Malta?
a.) Pavel nu a fost rănit de șarpe.
b.) Pavel a fost eliberat.

c.)
d.)

Toți oamenii de pe corabie au ajuns în condiții de siguranță la țărm.
Pavel a vindecat pe toți bolnavii din Malta.

15

ACTIVITĂŢI DE RECAPITULARE
Seria C, Nr. 1-13

Cine a spus? Folosește aceste indicii pentru a completa rebusul.
Orizontală

Verticală

3. „Dați-mi și mie puterea aceasta.” Faptele apostolilor
8:19

1. „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul omului
stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu!”
Faptele apostolilor 7:56

5. „Nu cunosc pe Omul acesta!” Matei 26:74
8. „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor
noştri.” Matei 27:25
9. „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” Matei 27:4
10. „Treci în Macedonia și ajutată-ne.” Faptele apostolilor 16:9
11. „Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată
Asia, a înduplecat şi a abătut mult norod şi zice că
zeii făcuţi de mâini nu sunt dumnezei.” Faptele
apostolilor 19:26
12. „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”
Matei 27:54
14. „mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea şi iată că
a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare.”
Faptele apostolilor 10:30
18. „Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; dar, dacă este de la Dumnezeu,
n-o veţi putea nimici.” Faptele apostolilor 5:38,39
19. „Da, (...) cu atât.” Faptele apostolilor 5:8
20. „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin.” Faptele apostolilor 26:28
22. „Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la
moarte.” Proverbele 16:25
24. „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi
chema.” Faptele apostolilor 24:25
26. „căci Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna
pe tine ca să-ţi facă rău; vorbeşte, fiindcă am mult
norod în această cetate.” Faptele apostolilor 18:10

2. „Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac.” Luca 23:34
4. „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Marcu
15:16,18
6. „Doamne, adu-Ți aminte de mine când vei veni
în Împărăția Ta.” Luca 23:42
7. „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”
Faptele apostolilor 16:30
13. „Frate Saule, Domnul Isus (…) m-a trimis ca să
capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt.”
Faptele apostolilor 9:17
15. „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi..”
Matei 27:65
16. „Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă
eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Matei
26:63
17. „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?” Marcu 16:3
21. „Nu este aici; a înviat, după cum zisese.” Matei
28:6
23. „Înțelegi tu ce citești?” Faptele apostolilor 8:30
25. „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor (…), nu voi crede.” Ioan 20:25
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Bancă de cuvinte:
Petru
Caiafa
Macedonean
Dimitrie
Gamaliel
Corneliu
Ștefan
Iuda
Pilat
Tâlharul
Felix
Norodul
Femeile

Sutașul
Domnul
Agripa
Ostașii
Anania
Solomon
Safira
Toma
Temnicerul
Isus
Îngerul
Filip
Simon
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Biblia mea spune

Răspunsuri pentru fișele de activități

Răspunsuri-cheie pentru fișele de activități - Anul C, Nr. 1-13
Fișă de activități C–1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

b
a.) F; b.) F; c.) A; d.) A; e.) A; f.) A
b, c, d
mituire; Nu; Nu
d
a, d, e, f, g
a, b, c
Fals
a, c, d
b, c, d
b, c
a.) „Am vândut sânge nevinovat.”
b.) Iuda i-a spus lui Caiafa

Fișă de activități C–2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

a, b, d, f
a
a
f
Răspunsurile diferă.
b, d
c
Nu
a
„Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor”
a.) F; b.) A; c.) A; d.) A; e.) A; f.) A;
g.) A; h.) F; i.) F

Fișă de activități C–3

1. b, d
2. b, c
3. a.) F; b.) A; c.) A; d.) F; e.) A; f.) A;
g.) F; h.) A; i.) A; j.) A; k.) F; l.) F; m.) A
4. a.) 3; b.) 12; c.) 3; d.) 3; e.) 12; f.) 12
5. a, b, c, e, f
6. a, b
7. b
8. c

Fișă de activități C–4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

a, b, c
a, b
a.) F; b.) A; c.) F; d.) F; e.) A; f.) F; g.) A
a.) U; b.) Î; c.) U; d.) U; e.) U; f.) U; g.) Î; h.) U
a
c, d
Galileea
a
a.) A; b.) A; c.) F; d.) A
În jur de 500
a, b, c, f
e

Fișă de activități C–5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

a.) A; b.) F; c.) A; d.) A
c
Adevărat
c, d, e, f
b, c
Nu
b
a, b, c, e
a.) A; b.) A; c.) A; d.) F
c, d
a.) 5; b.) 7; c.) 4; d.) 6; e.) 3; f.) 1; g.) 2

Fișă de activități C–6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Predicator, îndrăzneț, martir, înțelept, diacon
c
d
a, b, c, d, f
Saul
b
a.) A; b.) F; c.) A;
b
c
Isaia 53
c
a, b, f, g, j
a
c
b, d
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Fișă de activități C–7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

c
c
c, d, e, f
b
3; 10
a.) A; b.) F; c.) A; d.) F; e.) F
a.) 2; b.) 3; c.) 1
a.) fericiți, încântați, mulțumiți
b.) triști, tulburați, foarte triști
a
a.) F; b.) F; c.) A
b
a, d, f

Fișă de activități C–8

1. a.) Evrei > Neamuri;
b.) vest > nord
c.) Ierusalim > Tars
d.) Antiohia > Cipru
2. a
3. e
4. c, d, f, g, h, k
5. E=Vrăjitor; SP= guvernator roman
6. d
7. a.) F; b.) A; c.) F; d.) A; e.) A; f.) A;
8. c
9. a, c, d, e, f

Fișă de activități C–9

1. a.) CZP; b.) CZP; c.) LC; d.) CZP; e.) LC;
f.) CZP
2. d
3. a
4. a.) A; b.) F; c.) F; d.) A; e.) A; f.) F; g.) A; h.) A
5. a, e
6. b
7. a, b
8. a, b, c, e, f
9. d, e, f, g, h, i
10. Spiritul lui Isus

Răspunsuri pentru fișele de activități
Fișă de activități C–10

1. a.) E, K; b.) C, Q; c.) C, H; d.) D, L; e.) G, N;
f.) B, J; g.) B, P; h.) B, M; i.) F, I; j.) A, O
2. a.) A; b.) A; c.) F; d.) A; e.) A; f.) A
3. a.) Timotei; b.) bun
4. a.) Corint; b.) Tesalonic
5. a, b, c, e
6. a, c
7. c
8. a.) C; b.) F; c.) A; d.) B; e.) D; f.) E
9. 9. a.) C; b.) A; c.) B

Fișă de activități C–11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

a.) 2C; b.) 1C; c.) R
a.) A; b.) A
c
Răspunsurile pot varia. NTR versus Cornilescu;
a, c, d, e, g, i, j
a, c
a, b, e, h
a.) 5; b.) 1; c.) 3; d.) 3
Răspunsurile pot varia; vezi 2 Corinteni 11:23–
28
Nu
b
c
a.) 5; b.) 12; c.) 1; d.) 3; e.) 14; f.) 2; g.) 8;
h.) 11; i.) 7; j.) 6; k.) 13; l.) 4; m.) 10; n.) 9

Fișă de activități C–12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a.) 3; b.) 1; c.) 2
c
a
b, c, f
a.) F; b.) A; c.) F; d.) A; e.) A
b
b
d
a, b, d
e.) CL; f.) F
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Răspunsuri pentru fișele de activități

Fișă de activități C–13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a.) E; b.) A; c.) F; d.) D; e.) G; f.) B; g.) A; h.) C
ticălos; nevinovat; l-a ținut în închisoare
a.) A; b.) A; c.) F
a.) T; b.) T; c.) T; d.) F; e.) F; f.) T; g.) T; h.) F
d
a
a.) F; b.) A; c.) A
b, c, d
a.) 1; b.) 3; c.) 2; d.) 6; e.) 4; f.) 9; g.) 5; h.) 8;
i.) 7; j.) 10
10. a, c, d

Răspunsuri-cheie pentru fișele de activități recapitulative - Anul C, Nr. 1-13
Fișă cu activități - anul C - 1–13
Recapitulare
Cine a spus?
ORIZONTALĂ
3. Simon
5. Petru
8. Norodul
9. Iuda
10. Macedonean
11. Dimitrie
12. Sutașul
14. Corneliu
18. Gamaliel
19. Safira
20. Agripa
22. Solomon
24. Felix
26. Domnul

VERTICALĂ
1. Ștefan
2. Isus
4. Ostașii
6. Tâlharul
7. Temnicerul
13. Anania
15. Pilat
16. Caiafa
17. Femeile
21. Îngerul
23. Filip
25. Toma
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Răspunsuri pentru fișele de activități

Răspunsuri-cheie pentru activitățile din studii - Anul C, Nr. 1-13
Activități pentru studiul C–1

Activități pentru studiul C–6

1. răspunsurile pot varia.
2. a.) 3; b.) 2; c.) 4; d.) 1
3. a.) AC; b.) I; c.) I; d.) AC; e.) I; f.) AC; g.) AC;
h.) I; i.) I; j.) I; k.) I; l.) AC; m.) I; n.) I
4. a.) I; b.) I; c.) P; d.) P; e.) P; f.) P
5. a.) F; b.) F; c.) F; d.) A; e.) A; f.) F; g.) A

Orizontală:
3.Botezat
5. Filip
7. Saul
8. Ierusalim
10. Anania
12. Tars
13. Simon
15. Arabia
16. Pavel

Activități pentru studiul C–2
1.

a.) F; b.) A; c.) A; d.) F; e.) A; f.) F; g.) A; h.) A;
i.) A; j.) A; k.) A
2. a.) B; b.) B; c.) I; d.) B; e.) I; f.) B; g.) I; h.) B;
i.) I; j.) B; k.) B; l.) B; m.) B; n.) B; o.) I; p.) I
3. „Tată, iartă-i, pentru că nu știu ce fac”
4. a.) 10; b.) 6; c.) 5; d.) 1; e.) 8; f.) 3; g.) 4; h.) 2;
i.) 7; j.) 12; k.) 9; l.) 11

Activități pentru studiul C–3
1. a.) 6; b.) 2; c.) 4; d.) 1; e.) 3; f.) 7; g.) 5
2. a.) 6; b.) 2; c.) 3; d.) 7; e.) 1; f.) 5; g.) 10; h.) 9;
i.) 4; j.) 8
3. Daniel 9:26
4. a.) d.Hr. 31; b.) 457 î.Hr.; c.) d.Hr. 27; d.)
2000; e.) 6000; f.) 12; g.) 500; h.) 2300

Activități pentru studiul C–4
1.
2.
3.
4.
5.

O
L
D
E
G

6.
7.
8.
9.
10.

K
I
J
F
H

11.
12.
13.
14.
15.

K
P
N
C
H

16. A
17. B
18. M

Activități pentru studiul C–5
1. a–f: Petru
2. a.) 0.05; b.) 0.50; c.) 5.00; d.) 50.00; e.) 500.00
3. Prohor, Filip, Parmena, Ștefan, Timon, Nicolas,
Nicanor
4. b, e, f, g, h, j

Verticală:
1.Etiopia
2. Samaria
4. Sinedriu
6. Damasc
9. Ștefan
11. Avraam
14. Isaia

Activități pentru studiul C–7
1. 1. a.) Dorca; b.) Tabita; c.) Enea; d.) Corneliu;
e.) Lida; f.) Iope; g.) Cezareea; h.) Petru
2. a.) Enea > Lida > om bolnav timp de 8 ani…
b.)Corneliu > Cezareea > Duhul Sfânt a venit…
c.) Dorca > Iope > a fost înviată d.) Ștefan >
Ierusalim > primul martir creștin
3. a.) 3; b) 5; c.) 1; d.) 4; e.) 7; f ) 2; g.) 6; h.) 8; i.)
10; j.) 9

Activități pentru studiul C–9
ORIZONTALĂ:
3.Timotei
5. Areopag
7. Listra
8. Luca
10. Lidia
11. Pavel
12. Iacov
13. Troa

VERTICALĂ:
1.Temnicerul
2. Bereea
4. Barnaba
6. Filipi
9. Atena

Activități pentru studiul C–12
1. a, b, d, f
2. a.) Farisei; b.) Saduchei; c.) Sinedriu d.) Soldați;
e.) Neamuri; f.) Gamaliel g.) Felix; h.) Pavel
3. d
4. b
5. b
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Calendar trimestrial și versete de memorat
C-01 „Judecat și condamnat”
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09
C-10
C-11

C-12
C-13

Biblia mea spune
Anul C • Nr. 1–13

			 Data:01.01.2022
Verset de memorat: „Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa
de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.” Isaia 53:3
„Regele – pe o cruce”
			Data:08.01.2022
Verset de memorat: „Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci
la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.” Isaia 53:7
„S-a isprăvit”				
Data:15.01.2022
Verset de memorat: „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi
faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” 1 Petru 2:24
„A înviat”				
Data:22.01.2022
Verset de memorat: „Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.”
Romani 6:4
„Darul Duhului Sfânt”				
Data:29.01.2022
Verset de memorat: „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința şi iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi
Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.” Faptele apostolilor 5:31,32
„Convertirea lui Saul”				
Data:05.02.2022
Verset de memorat: „Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un
mare har era peste toţi.” Faptele apostolilor 4:33
„Evanghelia dusă neamurilor”
		
Data:12.02.2022
Verset de memorat: „Atunci, Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu
nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.”
Faptele apostolilor 10:34,35
„Pavel și Barnaba”				
Data:19.02.2022
Verset de memorat: „ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea
Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” Faptele apostolilor 26:18
„Cercetând Scripturile”				
Data:26.02.2022
Verset de memorat: „Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit
Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa.”
Faptele apostolilor 17:11
„Scrisori către biserici”
Data:05.03.2022
Verset de memorat: „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El
răstignit.” 1 Corinteni 2:2
„Răscolind lumea”
		
Data:12.03.2022
Verset de memorat: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe
care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ.
Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” 1 Corinteni
6:19,20
„Arestarea lui Pavel”
			
Data:19.03.2022
Verset de memorat: „Daţi, şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” Luca 6:38
„Înaintea dregătorilor și a regilor”				
Data:26.03.2022
Verset de memorat: „Căci El zice: «La vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am
ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii».” 2 Corinteni 6:2
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Listă de sarcini pentru trimestrul ____ anul ____
Sarcină
Diacon

Secretar

Coordonator
Ajutor
coordonator
Ajutoare
Povestirea
biblică
Vestea
misionară
Pianist
Persoana care
contactează
membrii
absenți
Persoane care
se ocupă de curățenia camerei

Nume

Data

Remarcă

