
Examen:                                2 Ioan 
  

• Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie.    (2 puncte fiecare) 

1        . Porunca pe care au avut-o de la inceput era: “sa ne iubim unii pe altii” 

2         . Dragostea sta in vietuirea dupa poruncile Lui.  

3         . In lume s-au raspnandit multi amagitori.  

4.         . Oricine o ia inainte si nu ramane in invatatura lui Hristos n-are pe Tatal.  

5.         . Daca vine cineva la voi si nu va aduce invatatura aceasta (invatatura lui Hristos), sa nu-l primiti in casa si sa 
nu-i ziceti: “bun venit!” 

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns)   (3 puncte fiecare) 

 1. Apostolul Ioan s-a bucurat foarte mult cand a aflat ca unii din copiii ei umbland: 

             a.  in dragoste 

             b.  in adevar 

             c.  in pace 

2. Apostolul Ioan ii indeamna sa se pazeasca bine ca sa nu piarda: 

            a. rodul faptelor 

            b. rodul vorbelor 

            c. rodul muncii 

3. Ioan scrie: “te rog, Doamna, nu ca si cum ti-as scrie: 

           a. o porunca noua  

           b. o lege noua 

           c. o dorinta noua 

4. Oricine o ea inainte si nu ramane in invatatura lui Hristos n-are pe: 

        a. Tatal 

        b. Dumnezeu 

        c. Fiul 

5. Ce vor primi daca nu isi vor pierde rodul muncii? 

       a. o rasplata 

       b. o rasplata deplina 

       c. o cununa 



• Faceti asocierile  (1 punct fiecare) 

         1 amagitorul                                a. partas faptelor lui rele 

         2 rodul muncii                            b. antihristul 

         3 “bun venit”                               c. dragoste 

         4  bucuria                                     d. o rasplata 

         5  adevar                                       e. deplina 

• Scrieti raspunsul correct.  (4 puncte fiecare) 

1. Cum se prezinta apostolul Ioan in scrisoarea sa?                                 . 

2. Cum se numesc aceia care nu marturisesc ca Isus Hristos vine in trup?                                    . 

3. Ce le trimit copii surorii ei alese?                              . 

4. Ioan vrea sa le spuna multe lucruri dar nu vrea sa le scrie pe                     , si cu                            . 

5. Ce va ramane in noi si va fi cu noi in veac?                                  . 

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

1. Catre cine trimite Ioan aceasta scrisoare? 

      a. catre aleasa Doamna 

      b.  catre copiii ei 

      c. toti cei ce cunosc adevarul  

2. Cine ramane in invatatura lui Hristos are: 

      a. pe Tatal 

      b. pe Fiul 

      c. pe Duhul Sfant 

3. Ce sa fie cu ei in veac din partea lui Dumnezeu Tatal si al Domnului Isus Hristos? 

     a.  Harul 

     b.  Pacea 

     c.  Indurarea 

 

 
 


