
ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE - capitolul 5  

1. Întrebare 10 puncte.  Din Efeseni capitolul 5.  

Ce adjectiv este folosit pentru a descrie cuvântul „glume”? 

2. Întrebare pentru 10 puncte.  Răspuns cu trei părţi.Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Cum trebuie să vorbim între noi? 

3. Întrebare pentru 10 puncte.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Îndatoririle celor 

căsătoriţi” 

Ce nu a urât nimeni vreodată? 

4. Întrebare pentru 10 puncte. Întrebare cu două părţi.  Din secţiunea „Îndatoririle celor 

căsătoriţi” 

Cui trebuie să ne supunem şi de ce? 

5. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Copii ai luminii”.  

De ce nu ar trebui să ne îmbătăm?  

6. Întrebare pentru 10 puncte.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 5. 

Ca ce trebuiau efesenii să umble (trăiască)? 

7. Întrebare pentru 10 puncte.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 5. 

Cum trebuie să urmăm pilda lui Dumnezeu? 

8. Întrebare pentru 10 puncte. Din Efeseni capitolul 5. 

Despre ce lucrări neroditoare vorbeşte Pavel? 

9.  Întrebare pentru 10 puncte.  Daţi un răspuns complet. 

Cum trebuie să urmăm pilda lui Dumnezeu? 

10. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea„Copii ai luminii”. 

Peste cine vine mânia lui Dumnezeu? 

11. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Ce trebuie cercetat?  

 



12. Întrebare pentru 10 puncte.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Ce este dat la iveală şi cum? 

13. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Ce ar trebui să înţelegem? 

14. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Cum ar trebui să ne supunem unii altora? 

15. Întrebare pentru 10 puncte.Din secţiunea„Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Cine se iubeşte pe sine? 

16. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Pe cine trebuie să respecte soţia? 

17. Întrebare pentru 10 puncte.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Cine trebuie să-şi respecte soţul? 

18. Întrebare pentru 10 puncte.  Din Efeseni capitolul 5. 

Cine ar trebui să se deştepte? 

19. Întrebare  pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi” 

Cine este supusă lui Hristos? 

20. Întrebare pentru 10 puncte.  Din Efeseni. 

Pentru a descrie ce anume este folosit cuvântul „mare”? 

21. Întrebare pentru 10 puncte.  Din Efeseni capitolul 5. 

Ce îşi hrăneşte fiecare? 

22. Întrebare pentru 10 puncte.  Din Efeseni capitolul 5. 

Ce dă totul la iveală?  

24. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Pentru ce S-a dat Hristos pe Sine?       

 



25. Întrebare pentru 10 puncte.Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Ce duce la destrăbălare? 

26. Întrebare pentru 10 puncte. Din Efeseni capitolul 5.  

Cine sunt preaiubiţi? 

27. Întrebare pentru 10 puncte. Din Efeseni capitolul 5. 

Ce a făcut Hristos ca jertfă de un miros plăcut lui Dumnezeu? 

28. Întrebare pentru 10 puncte. Din Efeseni capitolul 5. 

Ce Împărăţie este menţionată? 

29. Întrebare pentru 10 puncte.Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Cu cine să nu se întovărăşească efesenii? 

30. Întrebare pentru 10 puncte.Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Cu ce anume nu ar trebui să vă înşele nimeni? 

31.  Întrebare pentru 10 puncte. Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Ce ar trebui să facem în frica lui Hristos? 

32. Întrebare pentru 10 puncte. Din Efeseni capitolul 5.   

Ce scoate totul la iveală? 

33. Întrebare pentru 10 puncte.  Din Efeseni capitolul 5. 

Ce ar trebui să facem, citez: „ca nişte copii preaiubiţi”? 

34. Întrebare pentru 10 puncte. Din Efeseni capitolul 5. 

La ce duce îmbătatul de vin? 

35. Întrebare pentru 10 puncte.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 5. 

Despre ce spune Pavel că sunt neroditoare? 

36. Întrebare pentru 10 puncte.  

Ce ar trebui să cercetăm, conform Efeseni 5:10?  

  



37. Întrebare pentru 10 puncte. 

Pe cine iubeşte cel care îşi iubeşte soţia? 

38. Întrebare pentru 10 puncte.  Din Efeseni capitolul 5. 

Cum trebuie să urmăm pilda lui Dumnezeu? 

39. Întrebare pentru 10 puncte.  Răspuns cu trei părţi.Din Efeseni capitolul 5. 

Cum ştim că un om este închinător la idoli? 

40. Întrebare pentru 10 puncte.  Întrebare citat.Din Efeseni capitolul 5. 

Recitaţi versetul 10. 

41. Întrebare  pentru 10 puncte.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Cum ne hrănim şi îngrijim trupul? 

42. Întrebare pentru 10 puncte. Din Efeseni capitolul 5. 

Cum ar trebui să ne supunem unii altora? 

43. Întrebare pentru 10 puncte.  Întrebare citat.Din Efeseni capitolul 5. 

Recitaţi din memorie versetul 30. 

44. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Despre ce taină mare vorbeşte Pavel? 

45. Întrebare pentru 10 puncte.Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

La ce duce îmbătatul de vin? 

46. Întrebare pentru 10 puncte.  Din Efeseni capitolul 5. 

Ce este descrisă ca fiind „slăvită”? 

47. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Pe cine trebuie să respecte soţia? 

48. Întrebare pentru 10 puncte.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 5. 

Pentru a descrie ce anume este folosit cuvântul „mare”?  

 



49. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

De ce ar trebui să răscumpărăm vremea?  

50. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Peste cine vine mânia lui Dumnezeu? 

51.  Întrebare pentru 10 puncte.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 5. 

Cei doi, soţul şi soţia vor fi ce? 

52. Întrebare pentru 10 puncte.  Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Cine ar trebui să se deştepte?  

INTREBARI DE 10 PUNCTE- capitolul 6.  
   

53. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Ce trebuie să luăm? 

54. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

Cine ar trebui să-şi trateze robii la fel? 

55. Întrebare.   Din Efeseni capitolul 6. 

Ce persoană este amintită în versetul 21? 

56. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

Cine nu trebuie să întărâte copiii la mânie?  

57. Întrebare.  Din secţiunea „Salutări”. 

Ce le-a spus Pavel să fie cu toţi cei care Îl iubesc pe Domnul Isus Hristos? 

58. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Care este prima poruncă însoţită de o făgăduinţă? 

59. Întrebare.  Răspuns cu două părţi.Din secţiunea „Salutări”. 

Cui a urat Pavel pace? 

60. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Când spune Pavel că are nevoie să i se dea cuvânt?  



 

61. Întrebare . Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Ce este înfăşurat în jurul brâului? 

62. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

Care este prima poruncă însoţită de o făgăduinţă? 

63. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6.   

Cine nu trebuie să întărâte copiii la mânie? 

64. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Ce descrie cuvântul „aprinse”? 

65. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 6. 

Ce voia Pavel să facă cunoscută cu îndrăzneală? 

66. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 6. 

Pentru cine ar trebui să ne rugăm? 

67. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Când ar trebui să ne rugăm prin Duhul? 

68. Întrebare.  Din secţiunea „Salutări”. 

Cu ce fel de dragoste ar trebui să-L iubim pe Domnul nostru Isus Hristos?  

69. Întrebare.  Din secţiunea „Părinţi şi copii” 

Ce ar trebui să facă părinţii în loc de a-şi întărâta copiii la mânie? 

70. Întrebare.  Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Cum putem rezista împotriva uneltirilor diavolului? 

71. Întrebare. Din Efeseni capitolul 6. 

Ale cui sunt săgeţile aprinse? 

72. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

Ce principiu din Vechiul Testament este redat în versetul 2?  



 

73. Întrebare. Din Efeseni capitolul 6. 

Ce persoană este amintită în versetul 21? 

74. Întrebare.Din secţiunea „Lupta împotriva răului”. 

Ce este sabia Duhului? 

75. Întrebarea.Din secţiunea „Părinţi şi copii” 

De ce ar trebui copiii să asculte de părinţi? 

76. Întrebare. Din Efeseni capitolul 6.  

Când vom putea rămâne în picioare?  

77. Întrebare. Din Efeseni capitolul 6. 

Ce va face Domnul pentru fiecare, fie rob fie liber? 

78. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

Ce termen unic foloseşte Pavel pentru a se descrie pe sine în versetul 20? 

79. Întrebare. Din Efeseni capitolul 6.  

Cu ce fel de dragoste ar trebui să-L iubim pe Domnul nostru Isus Hristos?  

80. Întrebare . Din Efeseni capitolul 6. 

Care este prima poruncă însoţită de o făgăduinţă?  

81. Întrebare. Din Efeseni capitolul 6. 

Ce fel de lume este aceasta conform Efeseni 6:12? 

82. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

Ce este drept? 

83. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

Părinţii nu ar trebui să-şi întărâte la mânie copiii, dar ce ar trebui să facă? 

84. Întrebare.  Răspuns cu două părţi.  Din Efeseni capitolul 6.  

Descrieţi-l pe Tihic.    



 

85. Întrebare.  Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Ce este Cuvântul lui Dumnezeu? 

86. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Cum să ne rugăm? 

87. Întrebare .Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Robi şi stăpâni”. 

Cum trebuie să slujească robii? 

88. Întrebare.  Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Ce este menţionat ca fiind al diavolului?  

89. Întrebare.  Din secţiunea „Salutări”. 

Ce a transmis Pavel efesenilor? 

90. Întrebare.  Întrebare citat. 

Recitaţi din memorie ultimul verset din Efeseni 6. 

91. Întrebare.  Din secţiunea „Părinţi şi copii”.  

Ce principiu din Vechiul Testament se regăseşte în această secţiune? 

92. Întrebare.  Din secţiunea „Salutări”. 

De ce l-a trimis Pavel pe Tihic la efeseni?  

93. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

Ce persoană este amintită în versetul 21? 

94. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

Terminaţi versetul care începe cu, citez. „Robilor...” 

95. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 6. 

Cine are săgeţi aprinse? 

96. Întrebare.   Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 6. 

Despre ce Evanghelie vorbeşte Pavel?  



 

97. Întrebare .  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 6.   

Ce poate stinge săgeţile aprinse? 

98. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Când vorbim despre armura lui Dumnezeu, ce ar trebui să avem în picioare? 

99. Întrebare.  Răspuns cu două părţi.  

Cum se adresează Pavel cititorilor săi în Efeseni 6:23? 

100. Întrebare. Din Efeseni capitolul 6.  

Cum ce este încins mijlocul? 

101. Întrebare.   Din Efeseni capitolul 6. 

Cum spune Pavel că trebuie să fie inima robilor? 

102. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Când vorbim despre armura lui Dumnezeu, ce ar trebui să avem în picioare? 

 

 

 

 

 


