
Examen:                          1 Tesaloniceni 
  

• Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie.    (2 puncte fiecare) 
1        . Cei din Tesalonic au primit Cuvantul in multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfant. 

2         . Cei din Tesalonic s-au intors de la idoli la Dumnezeu ca sa-L slujeasca. 

3         . Apostolul Pavel cauta sa vorbeasca ca sa placa oamenilor.   

4.         . Cat timp Pavel le propovaduia celor din Tesalonic Evangelia lucra zi si noapte ca sa nu fie sarcina pentru ei.  

5.         . Multumiti lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, caci aceasta este voia lui Dumnezeu, in Hristos Isus cu 
privire la voi.  

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns)   (3 puncte fiecare) 
 1. Apostolul Pavel multumeste lui Dumnezeu pentru fratii din Tesalonic pe care ii aminteste necurmat in: 

             a. vorbirea lor 

             b. rugaciunile lor 

             c.  sfaturile lor 

2. Ce au ajuns fratii din Tesalonic pentru credinciosii din Macedonia si din Ahaia? 

            a. o priveliste 

            b. o povoara 

            c. o pilda 

3. De ce ne izbaveste Isus, Fiul lui Dumnezeu pe care il asteptam din ceruri?  

           a. de focul vesnic 

           b. de pedeapsa vesnica 

           c. de mania viitoare 

4. Pavel, pe cand era la ei le-a spus ca vom avea de suferit: 

        a. necazuri 

        b. prigoniri 

        c. batjocora 

5. Cum va veni ziua Domnului? 

       a. ca un fulger 

       b. ca un hot 

       c. ca un sunet 



• Faceti asocierile  (1 punct fiecare) 
         1 apostoli ai lui Hristos                    a. prorociile 

         2  nu dispretuiti                                  b. neincetat 

         3  bucurati-va                                      c. Duhul 

         4 rugati-va                                            d. cinste 

         5  nu stingeti                                        e. intotdeuna 

• Scrieti raspunsul correct.  (4 puncte fiecare) 
1. Pe cine trimete apostolul Pavel la fratii din Tesalonic ca sa-i intareasca si sa-i imbarbateze?                       . 

2. Despre ce erau vestile bune aduse de Timotei de la ei?                            .     si                              . 

3. Feriti-va de orice se pare                 . 

4. Cercetati toate lucrurile si pastrati ce este                   . 

5. Dumnezeu nu ne-a randuit la manie, ci ca sa capatam:                             . 

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct.  (poate fi 1, 2, 3 sau nici un raspuns 
corect) 5p 

1. Dumnezeul pacii sa-i sfinteasca pe deplin ca sa fie pazite, intregi, fara prihana la venirea Domnului Isus 
Hristos: 

      a. duhul 

      b. sufletul   

      c. trupul   

2. Evanghelia le-a fost propovaduita celor din Tesalonic cu: 

      a. putere 

      b. o mare indrazneala 

      c. Duhul Sfant 

3. Ce lucruri nu au facut Pavel si colegii lui ca apostoli ai lui Hristos? 

     a. intrebuintat vorbe magulitoare (lingusitoare) 

     b. haina lacomiei  

     c. cautat slava de la oameni 

 

 
 

 


