Examen:
•

2 Tesaloniceni

1

Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie. (2 puncte fiecare)
. Ziua Domnului nu va veni inainte ca sa fi venit lepadarea de credinta.

2

. Omul faradelegii, se inalta mai presus de tot ce se numeste “Dumnezeu” sau de ce este vrednic de inchinare.

3

. Taina faradelegii a si inceput sa lucreze.

4.

. Credincios este Domnul: El va va intari si va va pazi de cel rau.

5.

. Cine nu vrea sa lucreze nici sa nu manance.

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns) (3 puncte fiecare)
1.Pe acel nelegiuit Domnul Isus il va nimici cu:
a. suflarea gurii Sale
b. aratarea venirii Sale
c. armata de ingeri
2. Toti cei ce n-au crezut adevarul, ci au gasit placer in nelegiuire, sa fie:
a. judecati
b. osanditi
c. izgoniti
3. Pavel spune fratilor din Tesalonic sa se roage pentru ei ca sa fie izbaviti de oamenii nechibzuiti si rai,
caci nu toti au:
a. nadejdea
b. dragostea
c. credinta
4. Cine nu asculta de epistola aceasta, sa nu-l socotiti ca pe un vrajmas, ci sa-l mustrati ca pe:
a. un prieten
b. un frate
c. un coleg
5. Indeamna pe oamenii aceia care traiesc in neoranduiala sa-si manance painea lucrand:
a. cu spor
b. cu maini harnice
c. in liniste

•

Faceti asocierile (1 punct fiecare)
1 credinta
a. fiul pierzarii
2 dragostea

b. merge crescand

3 pedeapsa

c. mantuiti

4 omul faradelegii

d. se mareste

5 dragostea adevarului

e. pierzare vesnica

• Scrieti raspunsul correct. (4 puncte fiecare)
1. Aratarea celui nelegiuit se va face prin puterea

.

2. Apostolul Pavel se lauda cu biserica din Tesalonic pentru
. si
lor.
3. Pavel multumeste lui Dumnezeu pentru fratii din Tesalonic care de la inceput Dumnezeu i-a ales
pentru
.
4. Apostolul Pavel ii indeamna pe fratii din Tesalonic sa ramana tari si sa tina
primit fie prin viu grai sau prin epistola lor.
5. Domnul sa va indrepte inimile spre

lui Dumnezeu si spre

•

pe care le-au
lui Hristos.

Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct. (poate fi 1, 2, 3 sau nici un raspuns
corect) 5p
1. Cat priveste venirea Domnului nostrum Isus Hristos, apostolul Pavel le spune:
a. sa nu se lase clatinati asa de repede in mintea lor
b. sa nu se tulbure de vreun duh
c. sau de o epistola ca venind de la ei
2. Pe cine va pedepsi Dumnezeu la descoperirea Domnului Isus din cer?
a. pe cei ce nu asculta de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos
b. pe cei ce nu sunt din poporul Israel
c. pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu
3. Apostolul Pavel spune fratilor din Tesalonic ca sa se roaga pentru ei ca Dumnezeu:
a. sa-i gaseasca vrednici de chemarea Lui
b. sa implineasca in ei, cu putere, orice dorinta de bunatate
c. sa implineasca orice lucrare izvorata din credinta

