
Categoria: II - III 
Numele: 

Talantul în Negoț 2019 

Test #1 
Epistola lui Pavel ca tre Filimon 

 

1. Cum s-a prezentat Pavel în epistola sa către Filimon? 

a) rob al lui Isus Hristos 

b) apostol al lui Isus Hristos 

c) întemniţat al lui Isus Hristos 

 

2. Cui se adresează epistola? 

a) lui Filimon 

b) Bisericii din casa lui Filimon 

c) lui Timotei 

 

3. Despre ce a auzit Pavel în legătură cu Filimon? 

a) despre dragostea și despre puterea lui 

b) despre credința și despre dragostea lui 

c) despre credincioșia și despre răbdarea lui 

 

4. “Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în 

rugăciunile mele, pentru că am auzit despre _____ pe care o ai în Domnul Isus şi 

____ faţă de toţi sfinţii”. 

 

5. Prin cine au fost inimile sfinților înviorate? 

 

6. Pe cine descrie Pavel prin cuvintele: “copilul meu pe care l-am născut în lanţurile 

mele”? 

 

7. “Ţi-am scris bizuit pe ____ ta şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic”. 

 

8. Pavel avea toată slobozenia în Hristos ca să îi ____ lui Filimon ce trebuie să facă. 

a) spună 

b) poruncească 

c) arate 

 

9. Pavel era bătrân când a scris epistola către Filimon. (A/F) 
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Test #2 
Epistola lui Pavel ca tre Filimon 

 

1. Împreună cu cine scrie Pavel epistola către Filimon? 

 

2. Cine era tovarășul de lucru al lui Pavel și Timotei? 

a) Filimon 

b) Onisim 

c) Arhip 

 

3. Pavel n-a vrut să facă nimic fără învoirea lui ____. 

 

4. Pavel îl roagă pe Filimon să îi pregătească ...? 

a) Mantaua și cărțile 

b) Un loc de găzduire 

c) O corabie  

 

5. “Epafras, tovarăşul meu de ____ în Hristos Isus, îţi trimite sănătate” 

 

6. Pavel i-a dat o poruncă lui Filimon cu privire la Onisim. (A/F) 

 

7. Marcu și Luca erau tovarăși de lucru ai lui Pavel. (A/F) 

 

8. Pavel ruga pe Domnul Isus ca părtășia lui Filimon la credință să se arate prin...? 

a) Dragoste 

b) Fapte 

c) Dărnicie 

 

9. Pavel mulțumea totdeauna lui Dumnezeu ori de câte ori își aducea aminte de Filimon 

în ____ lui. 

a) Rugăciunile 

b) Necazurile 

c) Lanțurile 

 


