
Intrebari de 20 puncte Coloseni 1 și 2   

1. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru 
Biserică” 

Pavel a luptat cu stăruință. Cu ce putere a lucrat?  

2. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet. Din Coloseni 
Capitolul 1. 

Din ce ne-a izbăvit Isus și la ce ne-a adus? 

3. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea  ,,Autoritatea Fiului lui 

Dumnezeu,, 
Ce s-a întâmplat odată? 

4. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 1. 
Ce a ales Dumnezeu să facă cunoscut printre neamuri? 

5. Întrebare de 20 de puncte. Dați un răspuns complet. 
Ce este acum descoperit oamenilor lui Dumnezeu? 

6. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet. Din secțiunea 
“Lucrarea lui Pavel pentru Biserică” 
Cum îl propovăduia Pavel pe Isus, și de ce? 

7. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 1. 
Descrieți nădejdea/speranța. 

8. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 1. 
Ce s-a întâmplat, citez ,,în toată lumea,,? 

9. Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Din Coloseni capitolul 1.  
   Citează versetul 17. 

10.  Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea   “Lucrarea lui Pavel 

pentru Biserică” 
Cum plănuia Pavel să prezinte pe oricine, citez, “desăvârșit în Hristos Isus?” 

11.  Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea   “Autoritatea Fiului Lui 

Dumnezeu” 
Al cui este Isus, capul? 

12. Întrebare de 20 puncte. Din secțiunea “Mulțumirea și rugăciunea” 
De sub ce ne-a salvat Hristos? 

13. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea ”Autoritatea Fiului lui 

Dumnezeu “ 
Ce este adevărat pentru ca în toate lucrurile Isus, citez, “să aibe întâietate”? 

14. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Din secțiunea ”Autoritatea Fiului lui 

Dumnezeu “ 
    Hristos, prin trupul Lui de carne, prin moarte I-a împăcat pe coloseni. De ce?  

 



 

 

15. Întrebare de 20 puncte. Din Coloseni Capitolul 1. 
Pe cine numește individual, începutul versetului? 

16. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Din secțiunea ”Autoritatea Fiului lui 

Dumnezeu “ 
A cui imagine și a cui întâi născut este Fiul? 

17. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 1. 
Cum îl descrie versetul 7 pe Epafras? 

18. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet. Din secțiunea 

neintitulată din Coloseni. 
Descrie-l pe Pavel și pe Timotei. 

19. Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Dați un răspuns complet. Din secțiunea 

“Mulțumirea și rugăciunea”  
 
Printre coloseni,de cât timp a fost Evanghelia, citez, ”dă roade și merge crescând “ 

20. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 1. 
De ce mulțumea Pavel întotdeauna lui Dumnezeu? 

21. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 1. 
Ce crește? 

22. Întrebare de 20 puncte. Întrebare din text. Din secțiunea “Mulțumirea și rugăciunea” 
De ce au fost colosenii, citez, “întăriți cu toată puterea”? 

23. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet. Din Coloseni 

Capitolul 1. 
În ce s-a  bucurat Pavel și ce a împlinit în trupul său? 

24. Întrebare de 20 puncte. Întrebare din text. Dați un răspuns complet. Din Coloseni 

Capitolul  
Ce a făcut Evanghelia, citez ” în toată lumea“ ?  

25. Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Din Coloseni 
Citați versetul 17 din Capitolul 1. 

26. Întrebare de 20 puncte. Întrebare din text. Dați un răspuns complet. Din secțiunea 

“Mulțumirea și rugăciunea” 
Despre ce au auzit colosenii, citez ”despre care ați auzit mai înainte“? 

27. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet din două versete consecutive. Din 

secțiunea” Autoritatea Fiului lui Dumnezeu“ 
Ce a spus Pavel despre toate lucrurile? 

28. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 1. 
Cum îl descrie versetul 15 pe Fiul? 



29. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Din secțiunea “Mulțumirea și  

rugăciunea” 
         Din ce ne-a izbavit și spre ce ne-a strămutat Dumnezeu? 

 

30. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți de referințe. Analiza răspunsului din trei 

părți. 

Ce persoane sunt numite și ce zonă geografică este denumită la începutul capitolului? 

31. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet. Din secțiunea” 

Autoritatea Fiului lui Dumnezeu“ 
Cine dorea ceva, și ce anume? 

32. Întrebare de 20 puncte. Analiza răspunsului din două părți. Din Coloseni capitolul 1. 
Ce slujitori sunt numiți? 

33. Întrebare de 20 puncte. Întrebare de conținut. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru 

Biserică“ 
Spuneți în ce verset sunt menționate neamurile. 

34. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet.  Din secțiunea 

“Mulțumirea și  rugăciunea” 
Cui  și când mulțumea Pavel? 

35. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 1. 
Cum îl descrie ultimul verset pe Pavel? 

36. Întrebare de 20 puncte. Întrebare din text. Dați un răspuns complet. Din secțiunea” 

Autoritatea  Fiului lui Dumnezeu“ 
A ce a devenit Pavel, citez “ al cărei slujitor am fost făcut ”? 

37. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet.  
Din secțiunea “Mulțumirea și  rugăciunea” 

De sub ce ne-a izbăvit Tatăl și spre ce ne-a strămutat? 

38. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru 

Biserică“ 
Ce cârmuire i-a dat Dumnezeu lui Pavel? 

39. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 1. 
În ce a fost Pavel stăruitor? 

40. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea “Mulțumirea și  

rugăciunea” 
Ce făcea Pavel în mod continuu? 

41. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru 

Biserică“ 
Ce a făcut Dumnezeu cunoscut printre neamuri? 

42. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet.  
             Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru Biserică“  



             Ce a făcut Pavel în trupul său?  

 

 

 

 

43. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu trei părți. Din secțiunea ”Autoritatea Fiului lui 

Dumnezeu“ 
De ce Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine, prin ce, de ce și pentru ce? 

44. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Din Coloseni Capitolul 1. 
Conform versetului 26, ce este acum descoperit și faţă de cine?  

45. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru 

Biserică” 

La ce privea Pavel cu bucurie? 

46. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet. Din Coloseni 

capitolul 2. 

Nu lăsați pe nimeni să vă judece cu privire la ce? 

47.  Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 2. 

Ce a anulat Dumnezeu? 

48. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu trei părți. Din Coloseni capitolul 2. 

Noi ar trebui să fim înrădăcinați și zidiți în cine, întăriți prin ce și sporind cu ce? 

49. Întrebare de 20 puncte. Declarație și întrebare. Răspuns de analiză în trei părți. Din 

Coloseni capitolul 2. 

Sunt exclamate trei exemple de reguli lumești. Da-ți aceste exemple. 

50. Întrebare de 20 puncte.Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet. Din Coloseni 

capitolul 2. 

Față de ce anume au înfățisări și față de ce le lipsesc? 

51. Întrebare de 20 puncte.Întrebare cu două părți. Răspuns cu trei părți. Din secțiunea 

“Plinătatea spirituală în Hristos” 

Cine a ieșit triumfător și asupra a ce? 

52. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți.Dați un răspuns complet. Din secțiunea 

”Eliberare din legile omenești“ 



Pe ce sunt întemeiate aceste învățături omenești?  

 

 

53. Întrebare de 20 puncte. Dați două răspunsuri complete. Din Coloseni capitolul 2. 

De ce depinde filozofia și amăgirea deșartă?  

54. Întrebare de 20 puncte. Răspuns cu două părți. Din secțiunea “Plinătatea spirituală în 

Hristos” 

Ce a fostdezarmat/dezbrăcat? 

55. Întrebare de 20 puncte. Răspuns cu trei părți. 

Pentru cine le-a spus Pavel colosenilor că se luptă? 

56. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți. Răspuns cu două părți. Din Coloseni 

capitolul 2. 

Pe cine să nu lăsați să vă judece și cu privire la ce? 

57. Întrebare de 20 puncte. Dați două răspunsuri complete. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel 

pentru Biserică” 

Pentru ce se lupta Pavel? 

58. Întrebare de 20 puncte.Dați două răspunsuri complete. Din Coloseni 2. 

La ce privea Pavel cu bucurie? 

59. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 2. 

Când ne-a adus la viață Dumnezeu prin Isus Hristos? 

60. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. 

Ce a pironit Dumnezeu pe cruce, și de ce? 

61. Întrebare de 20 puncte.Răspuns  din analiza capitolului.Din Coloseni capitolul 2. 

La ce porunci a spus Pavel că se supun colosenii, citez:nu lua,? 

62.  Întrebare de 20 puncte. Dați două răspunsuri complete. 

La ce spune Pavel să luăm seama? 

63. Întrebare de 20 puncte. Întrebare de conținut. 

În ce verset descrie ce a făcut Dumnezeu când a dezbrăcat domniile și stăpânirile?  Spune-ți acel 

verset 



64. Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Dați un răspuns complet. Din secțiunea “Plinătatea 

spirituală în Hristos” 

După cum L-au primit pe Hristos, cum îi îndeamnă Pavel pe coloseni, citez ” așa să și umblați în El“?  

 

 

65. Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Dați un răspuns complet. Din secțiunea “Plinătatea 

spirituală în Hristos” 

Cu privire la ce le spunea Pavel colosenilor, citez “Luați seama”? 

66.  Întrebare de 20 puncte.Dați un răspuns complet. Din secțiunea “Plinătatea spirituală în 

Hristos” 

Ce a pironit Dumnezeu pe cruce? 

67.  Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Din Coloseni capitolul 2. 

Citați versetul 13. 

68. Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Dați un răspuns complet. Din secțiunea “Lucrarea lui 

Pavel pentru Biserică” 

De ce spunea Pavel, citez “ știți cât de mare luptă duc”? Răspuns citat din versetul consecutiv. 

69.  Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea ”Eliberare din legile 

omenești“ 

Cine se amestecă în lucruri pe care nu le-a văzut și de ce? La ce să fim atenți? 

70. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea ”Eliberare din legile 

omenești“ 

Cine nu ar trebui să ne descalifice din câștigarea premiului de la sfârșitul alergării? 

71. Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Din Coloseni capitolul 2. 

Citați versetul 12. 

72.  Întrebare de 20 puncte. Răspuns cu patru părți. Din secțiunea “Plinătatea spirituală în 

Hristos” 

Cu privire la ce le-a porunci Pavel colosenilor să nu fie furați și amăgiți? 

73. Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Răspuns cu trei părți. Din Coloseni capitolul 2. 

Ce le-a făcut Dumnezeu, citez, “ domniilor și stăpânirilor”? 

74.  Întrebare de 20 puncte. Da-ți un răspuns complet. 



Ce ne spune în Coloseni 2:4?  

 

 

75. Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Da-ți un răspuns complet. Din secțiunea “Plinătatea 

spirituală în Hristos” 

Când Dumnezeu ne-a adus, citez, “la viață împreună cu El(Hristos)”? 

76. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. 

Cum este descris Hristos în Coloseni 2:3? 

77. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 2. 

În cine avem totul deplin? 

78. Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Din Coloseni. 

Citați versetul 12 din Coloseni capitolul 2. 

79.  Întrebare de 20 puncte. Din Coloseni capitolul 2. 

 Cuvântul ,,amăgitor,, este folosit ca să descrie ce?  

80.   Întrebare de 20 puncte. Întrebare citat. Dați un răspuns complet.Din secțiunea”Eliberare 

din legile omenești“ 

Cine a pierdut legătura cu Hristos, citez, “și nu se ține strâns”? 

81.  Întrebare de 20 puncte.Din secțiunea ”Eliberare din legile omenești“ 

Cu privire la ce zile de sărbătoare este scris să nu fie judecați? 

82. Întrebare de 20 puncte. Răspuns cu trei părți. Din Coloseni capitolul 2. 

Care sunt poruncile la care face Pavel referire colosenilor că se supun ca și când ar trăi în lume? 

83. Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți.Din secțiunea “Plinătatea spirituală în 

Hristos” 

Cum au fost tăiați împrejur și cum nu au fost tăiați împrejur? 

84. Întrebare de 20 puncte. Dați un răspuns complet. 

Ce sunt cei care ar putea să răpească premiul alergării prin gândurile firii pământești? 

85. Întrebare de 20 puncte. Întrebare de conținut. Din secțiunea ”Eliberare din legile omenești“ 

De ce învățăturile lumești, citez, ”pier odată cu întrebuințarea lor“?  

 



 

86.  Întrebare de 20 puncte. Întrebare de conținut.Dați un răspuns complet.Din Coloseni 

capitolul 2 

Ce este considerat, citez, “umbra lucrurilor viitoare”? 

87. Întrebare de 20 puncte. Întrebare de conținut.Dați un răspuns complet.Din Coloseni 

capitolul 2 

De ce a spus Pavel, citez, ”Spun lucrul acesta“?  

88. Întrebare de 20 puncte.Din Coloseni capitolul 2. 

Cum este descris Isus în versetul 10? 

89.  Întrebare de 20 puncte. Întrebare cu două părți.Din Coloseni capitolul 2. 

Cum am fost îngropați, și cum am fost înviați? 

90. Întrebare de 20 puncte. Dați două răspunsuri complete.Din secțiunea ”Lucrarea lui Pavel 

pentru Biserică“ 

La ce privește Pavel cu bucurie? 

 

 

 

 

 

 

 

 


