
Întrebări de 10 puncte Coloseni 1 și 2   

1. Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 1. 
Fiul este imaginea a cui?  

2. Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 1. 
Al cui apostol era Pavel? 

3. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Autoritatea Fiului lui Dumnezeu” 
Ce este trupul? 

4. Întrebare de 10 puncte.  Din Coloseni Capitolul 1. 
Cum îl descrie Pavel pe Timotei? 

5. Întrebare de 10 puncte. Răspuns din analiza capitolului. De la cine au învățat colosenii 
Evanghelia?  
 

6. Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet. 
Descrie răscumpărarea. 

7. Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 1.   
 Cui i-a fost propovăduită Evanghelia? 

8. Întrebare de 10 puncte. Răspuns cu două părți. 
              Ce izvorăște din speranță?  

9. Întrebare de 10 puncte. Din Coloseni Capitolul 1. 
   Cum este descrisă răscumpărarea în versetul 14? 

10. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Mulțumirea și rugăciunea” 
Pentru cine aveau colosenii dragoste? 

11. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea ”Autoritatea Fiului lui Dumnezeu “ 
De ce au fost cândva colosenii înstrăinați de Dumnezeu? 

12. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea ” Autoritatea Fiului lui Dumnezeu “ 
Al cui chip este Fiul? 

13. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea ”Autoritatea Fiului lui Dumnezeu “ 
Peste ce este Isus Cel întâi născut? 

14. Întrebare de 10 puncte. Din Coloseni Capitolul 1. 
Pe cine numește individual, versetul 23? 

15. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Mulțumirea și rugăciunea” 
În ce dorea Pavel să aducă roade colosenii? 

16. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Mulțumirea și rugăciunea” 
În ce se ruga Pavel pentru coloseni să fie umpluți? 

             

 



 

17.  Întrebare de 10 puncte. Din Coloseni capitolul 1. 
Față de cine aveau  colosenii dragoste? 

18. Întrebare de 10 puncte. Răspuns cu două părți. Din Coloseni Capitolul 1. 
Pentru ce au fost colosenii întăriți cu toată puterea?  

19. Întrebare de 10 puncte. Din Coloseni Capitolul 1. 
  Prin cine au fost create toate lucrurile? 

20. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru Biserică” 
Cine i-a dat înzestrarea/isprăvnicia  lui Pavel? 

21. Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea ”Autoritatea Fiului lui 

Dumnezeu“ 
Al cui cap este Fiul? 

22. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea ”Autoritatea Fiului lui Dumnezeu“ 
Hristos este întâiul născut dintre cine? 

23. Întrebare de 10 puncte. Întrebare din text. Dați un răspuns complet. Din secțiunea 

“Lucrarea lui Pavel pentru Biserică” 
La ce se referea Pavel când a vorbit despre, citez “întregesc ” 

24. Întrebare de 10 puncte.  
 Pe cine numește ”individual” versetul 23 din Coloseni 1? 

25. Întrebare de 10 puncte. Întrebare cu două părți. Din Coloseni. 
Conform versetului 3, cine este tatăl și al cui este? 

26. Întrebare de 10 puncte . Întrebare din text. Din secțiunea” Supremația Fiului lui 

Dumnezeu“ 
Prin al cui trup a făcut Dumnezeu, citez. “împăcarea prin”? 

27. Întrebare de 10 puncte. Întrebare din text. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru 

Biserică“ 
Cât timp taina a fost, citez “ținută ascunsă”? 

28. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Mulțumirea și  rugăciunea” 
Pe lângă creștere , ce a mai spus Pavel că făcea Evanghelia, citez ”în totă lumea“? 

29. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea capitolului 1. 
Cum completează Pavel propoziția, citez “voia lui” ? 

30. Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 1. 
Cărei făpturi a fost propovăduită Evanghelia? 

31. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea” Autoritatea Fiului lui Dumnezeu“ 
Cine este nevăzut? 

32. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Mulțumirea și  rugăciunea” 
Cine ne-a învrednicit?  

 



 

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

pentru Biserică“ 
În ce se bucura Pavel? 

34. Întrebare de 10 puncte. Răspuns cu două părți. Din Coloseni Capitolul 1. 
Pe cine numește începerea versetului? 

35. Întrebare de 10 puncte. Întrebare din text. Răspuns analizat din Coloseni Capitolul 1. 
Cine este credincios, citez” slujitor al lui Hristos“? 

36. Întrebare de 10 puncte. Întrebare din text. Din secțiunea “Mulțumirea și  rugăciunea” 
Unde este nădejdea, citez “ care ne așteaptă” ? 

37. Întrebare de 10 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet. Din secțiunea 

“Mulțumirea și  rugăciunea” 
Al cui chip este Fiul și din ce este întâiul născut? 

38. Întrebare de 10 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet. Din prima 

secțiune.  
Al cui apostol era Pavel și de ce? 

39. Întrebare de 10 puncte. Întrebare din text. Dați un răspuns complet. Din Coloseni 

Capitolul 1. 
De ce ați fost, citez “vrăjmași prin gândurile”?  

40. Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet.Din secțiunea“Plinătatea  spirituală în 

Hristos” 

Ce ne-a iertatDumnezeu? 

  

41. Întrebare de 10 puncte. Întrebare din text. Din secțiunea ”Eliberare din legile omenești“ 

Prin ce este tot trupul, citez  “hrănit și bine închegat?” 

42. Întrebare de 10 puncte. Din Coloseni capitolul 2. 

De ce vorbiri să nu ne lăsăm înșelați? 

43.  Întrebare de 10 puncte.Din Coloseni capitolul 2. 

Ce descrie cuvântul ”zapis“?  

44. Întrebare de 10 puncte. Întrebare cu două părți. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru 

Biserică” 

          Cu ce era Pavel absent și cu ce era prezent? 

45. Întrebare de 10 puncte. Răspuns cu două părți. Din Coloseni capitolul 2. 

          Ce comori sunt ascunse? 

 



 

46. Întrebare de 10 puncte. Întrebare citat. Dați un răspuns complet.Din secțiunea “Plinătatea 

spirituală în Hristos” 

În Hristos, ce trăiește, citez, “trupește”?  

47. Întrebare de 10 puncte.Răspuns cu două părți. Din Coloseni capitolul 2. 

           Prin ce este bine închegat tot trupul? 

48. Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 2. 

             Ce sunt ascunse în Hristos? 

49.  Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet. 

             Cum locuiește toată plinătatea Dumnezeirii în Hristos? 

50. Întrebare de 10 puncte. 

              La ce să luăm seama? 

51.  Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet.Din Coloseni capitolul 2. 

               Unde se găsește realitatea lucrurilor viitoare? 

52.  Întrebare de 10 puncte. 

             Ce ne-a iertat Dumnezeu? 

53.  Întrebare de 10 puncte. 

            Față de ce învățături specifică Pavel, că ,,am murit împreună cu Hristos,, ?  

54. Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet. 

             Al cui este Hristos, Capul? 

55.  Întrebare de 10 puncte. Răspuns din analiza capitolului.Din Coloseni capitolul 2. 

             Începutul capitolului denumește o locație geografică. Ce locație este precizată? 

56.   Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Plinătatea spirituală în Hristos” 

           Cum a biruit Dumnezeu domniile și stăpânirile? 

57.  Întrebare de 10 puncte.  Din secțiunea ”Eliberare din legile omenești“ 

             Unde se găsește adevărul? 

58. Întrebare de 10 puncte.  Răspuns cu două părți.Din secțiunea “Plinătatea spirituală în 

Hristos” 



             Ce a făcut Dumnezeu de ocară înaintea lumii? 

 

 

59.  Întrebare de 10 puncte.Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru Biserică” 

             Cine este taina lui Dumnezeu? 

 

60. Întrebare de 10 puncte.Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru Biserică” 

             Despre cine spunea Pavel că nu poate să îi înșele prin vorbiri amăgitoare? 

61.  Întrebare de 10 puncte. Răspuns cu două părți.Din secțiunea ”Eliberare din legile 

omenești“ 

            Prin ce este trupul ținut hrănit și bine închegat împreună? 

62. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Plinătatea spirituală în Hristos” 

            Cu ce au sporit în credință colosenii? 

63.  Întrebare de 10 puncte. Din Coloseni capitolul 2. 

            În cine aveau credință colosenii? 

64.   Întrebare de 10 puncte. Întrebare cu două părți.Din secțiunea ”Eliberare din legile 

omenești“ 

            Prin ce crește tot trupul, și prin ce este bine închegat? 

65. Întrebare de 10 puncte. Întrebare de analizare a capitolului. Din Coloseni capitolul 2. 

           Ce locație geografică este menționată? 

66. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Plinătatea spirituală în Hristos” 

           Ce stătea împotriva noastră? 

67. Întrebare de 10 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 2. 

            Cum am fost înviați prin Hristos? 

68. Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Plinătatea spirituală în Hristos” 

           Cine L-a înviat pe Isus din morți? 

69. Întrebare de 10 puncte.Din secțiunea “Plinătatea spirituală în Hristos” 

             A cui plinătate locuiește trupește toată în Hristos? 



 

 

 

 

70. Întrebare de 10 puncte. Întrebare și răspuns. Dați un răspuns complet. Din Coloseni 

capitolul 2. 

               În versetele 2 și 3, Pavel își împărtășește scopul pentru care luptă. Conform versetului 4, de 

ce le-a spus colosenilor acest lucru? 

71. Întrebare de 10 puncte. Din Coloseni capitolul 2. 

            Ce a șters Dumnezeu?    

72. Întrebare de 10 puncte.Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 2. 

           Cum sunt descrise bogățiile în ultima parte a versetului 2? 

73.  Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea ”Eliberare din legile omenești“ 

             De cine se ține tot trupul legat ca să primească creșterea dată de Dumnezeu? 

74. Întrebare de 10 puncte. Întrebare de conținut.Din secțiunea ”Lucrarea lui Pavel pentru 

Biserică“ 

         Ce este descris ca fiind a, citez, “lui Dumnezeu?” 

75. Întrebare de 10 puncte. Răspuns cu două părți. 

              Ce a dezbrăcat și a făcut de ocară, Hristos? 

76.  Întrebare de 10 puncte. Din secțiunea “Plinătatea spirituală în Hristos” 

             Unde este descris că trăiește plinătatea Dumnezeirii? 

77. Întrebare de 10 puncte.Din secțiunea ”Eliberare din legile omenești“ 

            Al cui este trupul? 

 

 

 

 

      

 



 


