
Întrebări de 30 puncte Coloseni capitolele 1 și 2      

1. Întrebare de 30 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet. Din secțiunea 
“Autoritatea Fiului lui Dumnezeu” 

Hristos este înaintea a ce și ce ține prin El?  

2. Întrebare de 30 puncte. Dați două răspunsuri complete din două versete consecutive. Din 
Coloseni Capitolul 1. 

De ce era încântat să facă Dumnezeu? 

3. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet din trei versete consecutive. Din Coloseni 
Capitolul 1. 

De ce Pavel i-a cerut continu lui Dumnezeu să te umple cu, cunoaștința voiei Lui? 

4. Întrebare de 30 puncte. Întrebare cu trei părți. Dați un răspuns complet. Din Coloseni Capitolul 
1. 

În ce s-a bucurat Pavel, umplut în carnea lui cu ce și de ce? 

5. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet din două versete consecutive. Din secțiunea 

“Mulțumirea și rugăciunea” 
De ce s-a rugat Pavel pentru coloseni,să fie întăriți cu toată puterea? 

6. Întrebare de 30 puncte. Întrebare citat. Din Coloseni 1. 
Recitați versetul 16  

7.  Întrebare de 30 puncte. Întrebare de completare a versetului. Din secțiunea “Mulțumirea 

și rugăciunea” 
   Completați versetul și următoarele trei, citez, “ Mulțumim lui Dumnezeu….” 

8. Întrebare de 30 puncte. Întrebare citat. Răspuns  cu două părți. Din Coloseni capitolul 1. 
   Trupul lui Hristos este denumit biserică în două versete. Citați-le. 

9. Întrebare de 30 puncte. Întrebare de completare a citatului. Din Coloseni 1.  

Terminați aceste două versete, citez, Pavel, apostol ........ 

10. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet din două versete consecutive. Din Coloseni 
Ce înzestrare/isprăvnicie i-a dat Dumnezeu lui Pavel? 

11. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet din trei versete consecutive. Din Coloseni 

Capitolul 1.  
De ce îi cerea Pavel continu lui Dumnezeu să vă umple cu cunoașterea voinței Lui? 

12. Întrebare de 30 puncte. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru Biserică“ 
Care propoziție este conținută în două versete? 

13. Întrebare de 30 puncte. Întrebare de completare a versetului. Din Coloseni. 
Terminați versetul, citez, ”Pavel…“ precum și următorul.  

14. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet  din două versete consecutive. Din Coloseni 

Capitolul 1.  
Descrie-l pe Epafras.  

 



15. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet din două versete consecutive. Din secțiunea 

”Autoritatea Fiului lui Dumnezeu“ 
Ce dorea Dumnezeu? 

16. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea “Mulțumirea și  

rugăciunea” 
În același fel ce este adevărat?  

17. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 2. 

La ce să luam seama? 

18.  Întrebare de 30 puncte. Întrebare cu două părți. Dați un răspuns complet din două versete 

consecutive. Din secțiunea “Lucrarea lui Pavel pentru Biserică” 

Care era dorința lui Pavel și de ce? 

19. Întrebare de 30 puncte.Răspuns din analiza capitolului.Din Coloseni capitolul 2. 

Ce întrebare este pusă cu privire la învățăturile începătoare ale lumii? 

20. Întrebare de 30 puncte. Întrebare citat. Dați un răspuns complet. 

Ce le-a spus Pavel despre, citez ”învățături omenești“? 

21.  Întrebare de 30 de puncte. Întrebare de completare a versetului. Din Coloseni capitolul 2. 

Terminați acest verset și următorul, citez “astfel dar” ....? 

22.  Întrebare de 30 de puncte. Întrebare citat. Dați un răspuns complet din două versete 

consecutive. 

Cum descrie Pavel persoana care este, citez “umflat de o mândrie deșartă,prin gândurile firii lui 

pământești”? 

23. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 2. 

Cum sunt descriși colosenii în versetul 11? 

24. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet. Din secțiunea ”Eliberare din legile 

omenești“ 

Ce le lipsește oamenilor? 

25. Întrebare de 30 puncte. Răspuns din analiza capitolului, cu trei părți.Din Coloseni capitolul 2. 

Ce exclamații conține versetul 21?  

 

 



26.  Întrebare de 30 puncte. Întrebare de completare a citatului. Din secțiunea “Plinătatea 

spiritual în Hristos” 

Terminați aceste două versete, citez, ”În El ați fost...“ 

27.  Întrebare de 30 de puncte. Întrebare de completare a  citatului. Din secțiunea “Plinătatea 

spirituală în Hristos” 

Terminați acest verset si urmatorul, citez, ”Căci în El...“ 

28. Întrebare de 30 puncte. Dați un răspuns complet din două versete consecutive. Din Coloseni 

capitolul 2.  

Scrie-ți învățăturile lui Pavel despre tăierea împrejur. 

29. Întrebare de 30 puncte. Întrebare cu două părți. Dați patru răspunsuri complete din două 

verete consecutive. Din secțiunea “Plinătatea spirituală în Hristos” 

Cum ar trebui să umblăm și în ce să sporim? 

30.  Întrebare de 30 puncte. Întrebare de completare a citatului. Din Coloseni capitolul 2. 

Terminați acest verset, citez, “Luați seama...” 

31. Întrebare de 30 puncte.Dați un răspuns complet. Din Coloseni capitolul 2 

Cum descrie versetul 23, poruncile și învățăturile omenești? 

 

              

 

 


