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 Numele:_______________________ 

 
Test 1 Tesaloniceni cap.3-4-5 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Timotei a adus veşti bune despre credinţa şi dragostea voastră   1 Tesaloniceni 3:6 
__ 2. Ziua Domnului va veni ca un hoţ ziua      1 Tesaloniceni 5:2 
__ 3. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.    1 Tesaloniceni 4:7 
__ 4. Cât despre dragostea frăţească, aveţi nevoie să vă scriem    1 Tesaloniceni :4:9 
__ 5. Dumnezeu ne-a rânduit ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru   1 Tesaloniceni 5:9 
          Isus Hristos 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1. În Domnul vă rog fierbinte ca* epistola aceasta să fie citită     1 Tesaloniceni 5:27 
a. inaintea adunării 
b. tuturor fraţilor 
c. nici un răspuns corect 
 
2. Tesalonicenii iubesc  în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată:   1 Tesaloniceni 4:10 
a. lumea  
b. Macedonia 
c. Grecia 
 
3. Să mustraţi pe cei ce trăiesc:        1 Tesaloniceni 5:14 
a. în beții 
b. în neorânduială 
c. în curvie 
 
4. Cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte      1 Tesaloniceni 4:8 
a. nu pe un om 
b. pe Dumnezeu 
c. ambele variante 
 
5. Voi toţi sunteţi fii         1 Tesaloniceni 5:5 
a. ai luminii 
b. ai zilei 
c. ambele variante 
 
III.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru    lucrurile, căci aceasta este  1 Tesaloniceni 5:18 
 lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi 
2. Nu stingeţi    .       1 Tesaloniceni 5:19 
3. Nu dispreţuiţi    .      1 Tesaloniceni 5:20 
4. Feriţi-vă de     se pare    .   1 Tesaloniceni 5:21 
5. De ce cei vi nu vor lua-o inaintea celor morți când se va coborî Domnul?  1 Tesaloniceni 4:16 
           .  
 
IV.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=20p 
 
1. Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să:       1 Tesaloniceni 5:14 
a.  îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi 
b.  să sprijiniţi pe cei slabi 



c. să fiţi răbdători cu toţi 
 
2.  Însuşi Domnul Se va coborî din cer:       1 Tesaloniceni 4:16 
a. cu un strigăt 
b. cu glasul unui arhanghel 
c. cu trâmbiţa lui Dumnezeu 
 
3. Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în:      1 Tesaloniceni 3:12 
a.  credința mântuitoare 
b.  dragoste unii faţă de alţii 
c.  râvna  Evangheliei 
 
4. Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei...      1 Tesaloniceni 5:12 
a. ce se ostenesc între voi 
b. care vă cârmuiesc în Domnul  
c. care vă sfătuiesc 
 
V. Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare) =27p 
 
________________   __:__ 
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