
Categoria: VI - VII 
Numele: 

Talantul în Negoț 2019 

Test #1 
Epistola lui Pavel ca tre Coloseni 

 

1. Stăruiți în ____, vegheați în ea cu mulțumiri. 

 

2. Împreună cu cine scrie Pavel epistola către Coloseni? 

 

3. Ce a făcut Dumnezeu cu zapisul cu poruncile? 

a) L-a șters 

b) L-a împlinit  

c) L-a nimicit 

 

4. Vorbirea voastră să fie totdeauna dreasă cu har. (A/F) 

 

5. Care este legătura desăvârșirii? 

 

6. Pavel ne îndeamnă, în epistola sa, să ne purtăm cu înțelepciune față de... 

a) Cei de afară 

b) Frații în credință 

c) Dumnezeu 

 

7. “Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă ____”. 

 

8. Pavel a împlinit în trupul lui ce lipsea suferințelor lui Hristos. (A/F) 

 

9. Cui adresează Pavel epistola sa? 

a) Lui Epafras 

b) Sfinților care sunt în Colose 

c) Fraților credincioși în Hristos care sunt în Colose 



Categoria: VI - VII 
Numele: 

Talantul în Negoț 2019 

Test #2 
Epistola lui Pavel ca tre Coloseni 

 

1. Pavel ne spune în epistola sa că Hristos este Capul....: 

a) Bisericii 

b) Oricărei domnii și stăpâniri 

c) Apostolilor 

 

2. Ce îndemn ne dă Pavel cu privire la lucrurile de sus? 

a) Să umblăm după ele 

b) Să le căutăm 

c) Să ne gândim la ele 

 

3. “Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi ____ pe ele”. 

 

4. În Hristos locuiește sufletește toată plinătatea Dumnezeirii. (A/F) 

 

5. De ce îndeamnă Pavel pe copii să asculte de părinții lor în toate lucrurile? 

 

6. Cum a nimicit Dumnezeu zapisul cu poruncile? 

 

7. Cum v-a ___ Hristos, așa ___ și voi. 

a) Iubit / iubiți-vă 

b) Primit / primiți-vă 

c) Iertat / iertați-vă 

 

8. Pavel le scrie stăpânilor că și ei au un Stăpân în cer. (A/F) 

 

9. “____, doctorul preaiubit, şi Dima vă trimit ____”. 
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Test #3 
Epistola lui Pavel ca tre Coloseni 

 

1. Pentru cine ducea Pavel o mare luptă? 

a) Pentru cei din Colose 

b) Pentru toți cei ce nu i-au văzut fața în trup 

c) Pentru cei din Laodicea 

 

2. “Nevestelor, fiţi supuse ____, cum se cuvine în Domnul.” 

 

3. Ce trebuie să locuiască din belșug în noi în toată înțelepciunea? 

 

4. Hristos a dezbrăcat dregătoriile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii. 

(A/F) 

 

5. Care frate avea să le spună celor din Colose tot ce este cu privire la Pavel? 

 

6. Ce ne spune Pavel cu privire la Hristos? 

a) El este totul în toți 

b) Toate se țin prin El 

c) Toate au fost făcute pentru El 

 

7. În Hristos sunt ascunse toate comorile ____ și ale ____. 

 

8. Epistola către Coloseni ne spune că Pavel era vărul lui Barnaba. (A/F) 

 

9. Cine ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea sfinților în lumină? 
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Epistola lui Pavel ca tre Coloseni 

 

1. Ce ne spune epistola către Coloseni despre Domnul Isus Hristos? 

a) El este cel întâi înviat dintre cei morți 

b) El este cel întâi născut din toată zidirea 

c) El este mai înainte de toate lucrurile 

 

2. Pavel îi îndeamnă pe cei din Colose să nu se certe unii cu alții întrcât s-au dezbrăcat 

de omul cel vechi. (A/F) 

 

3. “Orice faceţi, să faceţi din ____, ca pentru Domnul, nu ca pentru ____”. 

 

4. Împreună cu cine a fost trimis Tihic la cei din Colose? 

 

5. “Cine umblă cu strâmbătate îşi va primi ____ după strâmbătatea pe care a făcut-o; şi 

nu se are în vedere ____”. 

 

6. Pavel îndeamnă pe frații din Colose să se învețe și să se sfătuiască unii pe alții cu... 

a) Psalmi 

b) Cântări de laudă 

c) Cântări duhovnicești 

 

7. Arhip era tovarășul de temniță al lui Pavel. (A/F) 

 

8. Cum trebuie să fie vorbirea noastră totdeauna? 

 

9. Pavel spune în epistola sa: “Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi 

după lucrurile ...” 

a) Duhului 

b) De sus 

c) Sfinte 
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Test #5 
Epistola lui Pavel ca tre Coloseni 

 

1. Pavel îi îndeamnă pe frații din Colose: 

a) Să se îngăduie unii pe alții 

b) Să nu se mintă unii pe alții 

c) Să se lase de vorbele rușinoase 

 

2. Dumnezeu a vrut să împace totul cu Sine prin Fiul, atât ce este pe pământ, cât și ce 

este sub pământ. (A/F) 

 

3. “Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu ____ şi cu o amăgire deşartă după datina 

oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după ____”. 

 

4. Pentru cine a scris Pavel cuvintele: “Ia seama să împlineşti bine slujba pe care ai 

primit-o în Domnul”? 

 

5. Pavel îi înștiințează pe coloseni să citească epistola care le va veni din Efes. (A/F) 

 

6. Cum privea Pavel la buna rânduială care domnea între coloseni? 

 

7. Pavel a fost făcut slujitor al: 

a) Luminii 

b) Evangheliei 

c) Bisericii 

 

8. Aristarh, Marcu și Isus, zis Iust sunt din numărul celor tăiați împrejur. (A/F) 

 

9. “Nimeni să nu vă judece cu privire la...” : 

a) Băutură 

b) O lună nouă 

c) O zi de sărbătoare 
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Test #6 
Epistola lui Pavel ca tre Coloseni 

 

1. Cine ne-a izbăvit de sub puterea întunericului? 

a) Domnul Isus Hristos 

b) Duhul Sfânt 

c) Tatăl 

 

2. Pavel ne spune în epistola către Coloseni că Evanghelia a fost propovăduită oricărei 

făpturi de sub cer. (A/F) 

 

3. “v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre ____, după chipul Celui ce l-a 

făcut”. 

 

4. Dacă unul are pricină să se plângă de altul: 

a) Împăcați-vă unul cu altul 

b) Judecați-vă unul pe altul 

c) Iertați-vă unul pe altul 

 

5. Unde trebuia să mai fie citită epistola către Coloseni? 

 

6. Pavel mărturisește în epistolă că în biserica din Colose nu este rânduială. (A/F) 

 

7. Pavel spune despre cei din Colose că odinioară trăiau în lăcomie. (A/F) 

 

8. Cei din Colose au murit împreună cu Hristos față de ____ ale lumii. 

 

9. “Spuneți sănătate ...” : 

a) Lui Nimfa 

b) Lui Arhip 

c) Bisericii din casa lui Nimfa 


