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Test cap.1-2 – 1 Tesaloniceni 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1.Pavel a fost  împiedicat de iudeii ca să meargă la Tesalonic                                                              1 Tesaloniceni 2:18 
__ 2.Ca apostoli ai lui Hristos ar fi putut să ceară cinste                                                                             1 Tesaloniceni 2:6 
__ 3.Evanghelia a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu fapte                                    1 Tesaloniceni 1:5 
__ 4.Tesalonicenii au primit Cuvântul lui Dumnezeu ca pe cuvântul oamenilor                                     1 Tesaloniceni 2:13 
__ 5.Tesalonicenii aşteaptă pe Isus care ne izbăveşte de păcat.                                                                1 Tesaloniceni 1:10 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1. Cine a omorât pe Domnul Isus și pe proroci?                                                                                            1 Tesaloniceni 2:15 
a.Iuda Iscarioteanul 
b.Iudeii 
c.Pilat 
 
2.Unde s-a răspândit vestea despre credinţa tesalonicenilor în Dumnezeu?                                          1 Tesaloniceni 1:8 
a. În toată Iudeea 
b. În Macedonia şi Ahaia 
c. pretutindeni 
 
3.Cui au căutat cei 3 apostoli să placă în vorbirea lor?                                                                                1 Tesaloniceni 2:4 
a.Lui Dumnezeu 
b.Oamenilor 
c.Lui Dumnezeu și tesalonicenilor 
 
4.Cu ce au fost despărțiți cei 3  apostoli de tesaloniceni?                                                                         1 Tesaloniceni 2:17 
a.cu fața și cu inima 
b.cu inima 
c. cu fața 
 
5.Cine este,în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa de slavă a apostolilor?                                  1 Tesaloniceni 2:19 
a.Dumnezeu 
b.Tesaloniceni 
c.Domnul Isus și Dumnezeu 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1.Haina a. Îndrăzneală                                                                                                                          1 Tesaloniceni 2:5 
__ 2.Putere b. Măgulitoare                                                                                                                         1 Tesaloniceni 1:5 
__ 3.Osteneala c. Nădejdii                                                                                                                                 1 Tesaloniceni 1:3  
__ 4.Tăria d.Dragostei                                                                                                                                1 Tesaloniceni 1:3 
__ 5.Vorbe e. Lăcomiei                                                                                                                                1 Tesaloniceni 2:5 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Cum se numesc cei 3 apostoli care se adresează tesalonicenilor?                                                        1 Tesaloniceni 1:1   
                                                                                                             .                                   
2. Mulţumim totdeauna lui                                                   pentru                                toţi, pe care vă pomenim necurmat 
în                                                                     noastre                                                                                         1 Tesaloniceni 1:2      
3.Ce i-a ajuns la urmă pe iudei?                                                                                  .                                    1 Tesaloniceni 2:16 
4.Cum a fost purtarea apostolilor?                            ,                                și                                              .   1 Tesaloniceni 2:10 



5... aţi primit Cuvântul în multe                              cu                             care vine de la Duhul Sfânt;         1 Tesaloniceni 1:6 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Apostoli s-au arătat  în mijlocul tesalonicenilor                                                                                  1 Tesaloniceni 2:7                                                                         
a. ca frați în Domnul Isus 
b. ca o doică ce-şi creşte cu drag copiii  
c. blânzi 
 
2.Apostolii au propovăduit:                                                                                                                          1 Tesaloniceni2:9 
a.Venirea Domnului  
b.Iertarea păcatelor 
c.Dragostea frățească 
 
3.Tesalonicenii au călcat pe urmele:                                                                                                         1 Tesaloniceni 1:6;2:14 
a.Lui Pavel                                                                                                                                                         
b.Bisericilor lui Dumnezeu 
c.Domnului 
 
 
VI. Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare) =27p 
 
________________   __:__ 
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