
ÎNTREBĂRI DE 30 PUNCTE- capitolul 5 
1. Întrebare pentru 30 de puncte. Răspuns cu patru părţi.Din secţiunea„Copii ai luminii”. 

        Recitaţi din memorie versetul 5. 

2. Întrebare pentru 30 de puncte.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 5. 

        Care este taina adâncă menţionată în acest capitol? 

3. Întrebare pentru 30 de puncte.  Întrebare citat.Din Efeseni capitolul 5. 

          Recitaţi din memorie ultimul verset al acestui capitol. 

4. Întrebare pentru 30 de puncte.  Întrebare citat cu trei părţi.Daţi un răspuns complet din trei versete consecutive.  

Din Efeseni capitolul 5. 

          Enumerati lucrurile care nu ar trebui să fie pomenite și de ce. 

5. Întrebare pentru 30 de puncte.  Întrebare citat. Din Efeseni. 

         Recitaţi din memorie versetele 19, 20, şi 21 din capitolul 5. 

6. Întrebare  pentru 30 de puncte.  Întrebare citat.Din Efeseni capitolul 5. 

         Recitaţi din memorie versetul care începe cu, citez: „Vorbiţi între voi...”, precum şi pe cel care îl urmează. 

7. Întrebare pentru 30 de puncte.  Daţi trei răspunsuri complete.Din Efeseni capitolul 5. 

         Cum trebuie să-şi iubească soţii soţiile, conform a trei versete neconsecutive? 

8. Întrebare pentru 30 de puncte.  Răspuns cu două părţi. Din Efeseni capitolul 5. 

         Care sunt cele două versete din Vechiul Testament care se regăsesc în acest capitol? 

9. Întrebare  pentru 30 de puncte.  Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

        Cum ar trebui să se supună soţia soţului? 

10. Întrebare  pentru 30 de puncte.  Întrebare citat. 

           Recitaţi din memorie primele doua versete ale capitolului 5. 

11. Întrebare pentru 30 de puncte.  Întrebare citat. Din secţiunea„Copii ai luminii”. 

          Recitaţi din memorie versetul care începe cu, citez: „Dar toate aceste lucruri...” precum şi cel care îi urmează 

12. Întrebare pentru 30 de puncte.  Întrebare citat.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

           Recitaţi din memorie versetul menţionat din Vechiul Testament. 



13. Întrebare  pentru 30 de puncte.  Întreabre citat. 

          Recitaţi din memorie cele trei versete din Efeseni care menţionează supunerea. 

14. Întrebare pentru 30 de puncte.  Întrebare citat.Răspuns cu trei părţi.Din Efeseni capitolul 5. 

          Recitaţi din memorie versetele care vorbesc despre „lumină”. 

15. Întrebare pentru 30 de puncte. Întrebare cu trei părţi.  Din Efeseni capitolul 5. 

          La ce anume să nu luăm parte nicidecum, ce să facem şi de ce? 

16. Întrebare pentru 30 de puncte.  Întrebare citat.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

          Recitaţi din memorie cele trei versete care explică cum ar trebui să-şi iubească soţii soţiile. 

17. Întrebare  pentru 30 de puncte.  Întrebare cu două părţi. Daţi un răspuns complet. 

         Cum ar trebui să-şi iubească soţii soţiile şi de ce, conform Efeseni 5:28? 

18. Întrebare  pentru 30 de puncte.  Întrebare citat.Din Efeseni capitolul 5 

          Despre ce lucru ne-a spus Pavel că îl ştim bine? 

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

          De ce ar trebui să trăim ca copii ai luminii?  

INTREBARI DE 30 PUNCTE – capitolul 6 

20. Întrebare.  Întrebare citat.Din Efeseni capitolul 6. 

Recitaţi din memorie versetul 6. 

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

Ce a spus Pavel în versetul 18? 

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

De ce să slujească robii cu tragere de inimă? 

23. Întrebare.  Daţi două răspunsuri complete.Din secţiunea„Lupta împotriva răului” 

De ce ar trebui îmbrăcată toată armura lui Dumnezeu, conform două versete distincte? 

24. Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 6.   

Recitaţi din memorie versetul care începe cu, citez:,,şi pentru mine ca” precum şi cel care îi urmează.  



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

Care sunt instrucţiunile date stăpânilor? 

26. Întrebare. Din Efeseni capitolul 6. 

Ce verset din Vechiul Testament este menţionat în versetul 3 al acestui capitol? 

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

Care a fost contrastul făcut de Pavel atunci când a vorbit despre slujirea robilor? 

28. Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 6. 

Recitaţi din memorie versetul care începe cu, citez: „Îmbrăcaţi-vă...” precum şi cel care îi urmează. 

      10.Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 6. 

Recitaţi din memorie versetele care menţionează părţile armurii lui Dumnezeu. 

      11.Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Răspuns cu şase părţi. 

Împotriva cui este şi împotriva cui nu estelupta noastră? 

      12. Întrebare.  Întrebare citat. Răspuns cu patru părţi. 

Recitaţi din memorie secţiunea finală din Efeseni. 

13.Întrebare.  Daţi un răspuns complet din patru versete consecutive.  Din Efeseni capitolul 6. 

Recitaţi din memorie toate poruncile date de Pavel robilor. 

14. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Răspuns cu trei părţi.  

Cu ce trebuie să ne îmbrăcăm şi de ce? 

15. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Daţi un răspuns complet din trei versete consecutive. 

De ce ar trebui robii să asculte şi să slujească stăpânilor lor pământeşti din tot sufletul? 

16. Întrebare. Întrebare cu trei părţi.Daţi un răspuns complet din cinci versete consecutive. Din Efeseni capitolul 6. 

Care sunt poruncile lui Pavel pentru robi şi stăpâni şi de ce? 

17.Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 6. 

Recitaţi din memorie versetele 10 şi 11.   

 



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

Cum ar trebui să ne rugăm conform Efeseni 6:18? 

19. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni. 

De ce nu ar trebui robii să fie ameninţaţi? 

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

Cum este descris Tihic în versetul 21? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


