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Test 2 Tesaloniceni 1-2-3 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).=10p 
 
__ 1. Dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă să-l socotiţi ca pe un vrăjmaş       2 Tesaloniceni 3:14,15 
__ 2. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic,   2 Teasoniceni 3:11 
         ci se  ţin de nimicuri.  
__ 3. Pavel, Sila şi Timotei scriu bisericii tesalonicenilor      2 Tesaloniceni 1:1 
__ 4.Apostolii spun că ziua Domnului ar fi şi venit chiar      2 Tesaloniceni 2:2 
__ 5.Potrivnicul se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu  2 Tesaloniceni 2:4 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).=15p 
 
1.Cine va  trimite o lucrare de rătăcire?        2 Tesaloniceni 2:11 
a.Dumnezeu 
b.Satana 
c. Cel rău împreună cu îngerii săi 
 
2. „Cine nu vrea să lucreze          2 Tesaloniceni 3:10 
a. nici să nu vorbească” 
b. nici să nu mănânce.” 
c.nu este născut din Dumnezeu” 
 
3.Cine a scris urarea de sănătate?        2 Tesaloniceni 3:17 
a.Timotei 
b.Sila 
c.Pavel 
 
4. Apostolii n-au  mâncat de pomană pâinea nimănui:      2 Tesaloniceni 3:9 
a. pentru că nu li s-a oferit 
b. pentru a se da ca o pildă de urmat 
c.pentru că nu aveau dreptul acesta 
 
5.Pe cel nelegiuit  Domnul Isus îl va nimici cu:       2 Tesaloniceni 2:8 
a. suflarea gurii Sale 
b. o flacără de foc 
c. cu un fulger 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare).=5p 
 
__ 1. mângâiere veşnică a.frate        2 Tesaloniceni 2:16 
__ 2. vrăjmaş    b. învăţăturile       2 Tesaloniceni 3.15 
__ 3. Omul  fărădelegii  c.minciună       2 Tesaloniceni 2:3 
__ 4. neorânduială  d. o bună nădejde      2 Tesaloniceni 3:6 
__ 5. lucrare de rătăcire e. fiul pierzării       2 Tesaloniceni 2:11 
 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare).=20p 
 
1. Voi, fraţilor, să nu osteniţi în            .  2 Tesaloniceni 3:13 
2.Ce găsește Dumnezeu că este drept să dea celor ce îi întristează pe tesaloniceni ?  2 Tesaloniceni 1:6
        . 
3.Pentru ce se laudă apostolii cu tesalonicenii  în Bisericile lui Dumnezeu?     
            2  Tesaloniceni 1:4 



4. Credincios este   : El vă va   şi vă va păzi de cel  2 Tesaloniceni 3:3 
5. Ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit        
     .       2 Tesaloniceni 2:3 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).=15p 
 
1. Dacă n-ascultă cineva ce se spune în această epistolă :    2 Tesaloniceni 3:14,15 
a. însemnaţi-vi-l 
b. să n-aveţi niciun fel de legături cu el 
c. să-l mustraţi ca pe un frate 
 
2. Arătarea celui nelegiuit  se va face:       2 Tesaloniceni2:9 
a. prin puterea Satanei 
b.cu puteri mincinoase 
c. cu tot felul de minuni, de semne 
 
3.Tesalonicenii sunt îndemnați să ţină învăţăturile  pe care le-au primit:   2 Tesaloniceni 2:15 
a. prin viu grai 
b. prin epistolă 
c de la Pavel 
 
VI. Scrie din memorie: (câte 9 puncte fiecare) =27p 
 
________________   __:__ 
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