
ÎNTREBĂRI DE 20 PUNCTE  - capitolul 5 
1. Întrebare . Daţi două răspunsuri complete. 

Cum ar trebui să trăim în dragoste? 

2. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 5. 

Ce anume ar fi ruşinos? 

3. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 5. 

Ce ar trebui să facă soţiile conform versetului 22? 

4. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”  

Cum a înfăţişat Hristos Biserica pentru Sine? 

5. Întrebare.  Răspuns cu trei părţi.Din Efeseni capitolul 5. 

Ce nu ar trebui să fie pomenite între voi?  

6. Întrebare .  Întrebare cu două părţi. Din Efeseni capitolul 5. 

Pe cine a curăţit Hristos şi cum? 

7. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Nimeni să nu vă înşele cu ce şi de ce? 

8. Întrebare. Din Efeseni capitolul 5. 

În ce stă rodul luminii?   

9. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Daţi trei răspunsuri complete. Din Efeseni capitolul 5. 

Ce ar trebui să facă cei care dorm şi de ce? 

10. Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni. 

Recită din memorie versetul 8 din capitolul 5.  

11. Întrebare.  Daţi un răspuns complet din două versete consecutive.  Din Efeseni capitolul 5. 

Cum ar trebui să umblăm (trăim)?  

12. Întrebare. Întrebare cu două părţi.Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 5. 

Cum ar trebui să vorbim şi cum ar trebui să cântăm? 



13. Întrebare. Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 5 

Cine este capul soţiei și de ce?    

14. Întrebare.  Daţi un răspuns complet din două versete consecutive.  Din Efeseni capitolul 5. 

De S-a dat Hristos pe Sine pentru biserică? 

15. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 5. 

Ce nu a urât nimeni vreodată? 

16. Întrebare. Din Efeseni capitolul 5. 

Ce verset din Vechiul Testament se regăseşte în versetul 31? 

17. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Cum este descrisă biserica în Efeseni 5:27? 

18. Întrebare. Daţi un răspuns complet. 

Ce exemplu de trăire ne-a dat Hristos? 

19. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Prin ce a curăţit Hristos Biserica? 

20. Întrebare.Răspuns cu trei părţi.Din Efeseni capitolul 5.   

Ce nu ar trebui pomenite între sfinţi? 

21. Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 5. 

Recită din memorie versetul 18 din acest capitol.  

22. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea„Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Al cui cap este Hristos? 

23. Întrebare. Răspuns cu trei părţi.Din Efeseni capitolul 5. 

Care sunt lucrurile care nu se cuvin, conform versetului 4? 

24. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 5. 

Ce anume ar fi ruşinos să spunem?  

 



25. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Din Efeseni capitolul 5. 

Ce trebuie să facă soţul şi ce trebuie să facă soţia conform ultimului verset din capitol? 

26. Întrebare.  Răspuns cu trei părţi.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Cum este Biserica slăvită? 

27. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Îndatoririle celor 

căsătoriţi”. 

Al cui cap este soţul şi al cui cap este Hristos? 

28. Întrebare.  Răspuns cu trei părţi. 

Ce nu ar trebui pomenite între sfinţi? 

29. Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni. 

Recitaţi din memorie verstul 11 din capitolul 5. 

30. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Ce se întâmplă din această cauză? 

31. Întrebare. Întrebare citat. Din Efeseni. 

Recitaţi din memorie versetul 19 din capitolul 5. 

32. Întrebarea numărul 11 pentru 20 de puncte. Întrebare citat.Din Efeseni. 

Recitaţi din memorie versetul 19 din capitolul 5. 

33. Întrebare.  Întrebare citat.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Recitaţi din memorie ultimul verset al capitolului.  

34. Întrebare.  Răspuns cu trei părţi. 

Cum ar trebui să vorbim între noi, conform Efeseni 5:19? 

35. Întrebare.  Daţi un răspuns complet din două versete consecutive. Din Efeseni capitolul 5 

Ce ar trebui să facem pentru că zilele sunt rele? 

36. Întrebare.  Daţi un răspuns complet din două versete consecutive. Din Efeseni capitolul 5 

Conform versetelor din secţiunea intitulată „Copii ai luminii”, cum ar trebui să cântăm?  

 



37. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 5 

Ce anume ştim bine? 

38. Întrebare.  Răspuns cu două părţi. Din Efeseni capitolul 5. 

Cum S-a dat Hristos pentru noi? 

39. Întrebare.  Întrebare cu două părţi. 

Cine este capul soţiei şi cine este capul Bisericii, conform Efeseni 5:23? 

40. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Cum descrie Pavel biserica în Efeseni 5:27? 

41. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Răspuns cu patru părţi.  Din Efeseni capitolul 5. 

Ce nu ar trebui să se audă printre sfinţi, conform versetului 4? 

42. Întrebare.  Întrebare cu trei părţi.Din Efeseni capitolul 5. 

Ce să nu faceţi, care duce la ce anume şi ce să faceţi dimpotrivă? 

43. Întrebare.  Răspuns cu patru părţi. Din Efeseni capitolul 5. 

Cum ar trebui să vorbim între noi? 

44. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Ce trebuie să facă soţul şi ce trebuie să facă soţia? 

45. Întrebare.Răspuns cu două părţi din două versete distincte.Din secţiunea„Îndatoririle celor 

căsătoriţi”. 

Cum ar trebui să se supună soţiile soţilor lor? 

46. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Îndatoririle celor 

căsătoriţi”. 

Cine este capul soţiei şi cine este capul Bisericii?  

47. Întrebare.Din secţiunea „Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Care versete din Vechiul Testament se regăseşte în această secţiune? 

48. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea„Îndatoririle celor căsătoriţi”. 

Prin ce a curăţit Hristos Biserica? 



49. Întrebare.  Răspuns cu trei părţi. 

Ce nu ar trebui pomenite între sfinţi? 

50. Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 5. 

Recitaţi din memorie primul verset al acestui capitol. 

51. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Ce anume este dat la iveală? 

52. Răspuns cu trei părţi. Din Efeseni capitolul 5. 

Care sunt lucrurile care nu se cuvin conform versetului 4? 

53. Întrebare.  Răspuns cu trei părţi.Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Cu ce ar trebui să vorbim între noi? 

54. Întrebare. Întrebare citat.Din secţiunea „Copii ai luminii”. 

Recitaţi din memorie ultimul verset al acestei secţiuni. 

INTREBARI DE 20 PUNCTE – capitolul 6 

55. Întrebare.  Daţi două răspunsuri complete.Din Efeseni capitolul 6. 

De ce trebuie să-ţi cinsteşti părinţii? 

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

Ce este drept? 

57. Întrebare.  Întrebare citat.Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Recitaţi din memorie versetul care deschide această secţiune. 

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

Cu ce ar trebui să fim încălţaţi? 

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

De ce trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu? 

60. Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 6. 

Terminaţi din memorie versetul care începe cu, citez: „Peste toate acestea”. 



61. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Cum trebuie să fim gata? 

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

Ce este Cuvântul lui Dumnezeu? 

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

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

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

De ce să slujească robii cu tragere de inimă, ca şi cum ar sluji lui Dumnezeu? 

65. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din secţiunea„Părinţi şi copii” 

Ce poruncă li s-a dat părinţilor? 

66. Întrebare .  Întreabre cu trei părţi.  Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Despre ce scut, despre ce coif şi despre ce sabie vorbeşte Pavel? 

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

Cum este descris Tihic în versetul 21? 

14. Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 6.   

Terminaţi versetul care începe cu, citez: „Harul să fie...” 

15. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

Ce este drept conform primului verset? 

16. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Din secţiunea „Robi şi stăpâni”. 

Cine va răsplăti pe cine? 

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

Recitaţi din memorie versetul 10. 

18. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Robi şi stăpâni”. 

De cine ar trebui să asculte robii şi cum să o facă?  

 



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

Cum ar trebui robii să-şi slujească stăpânii? 

20. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Cum trebuie să stăm gata?  

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

Cum ar trebui să ne rugăm? 

22. Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni. 

Recitaţi din memorie versetul 7 din capitolul 6.   

23. Întrebare.  Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

De ce ar trebui să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu? 

24. Întrebare.  Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

Cu ce ar trebui să fim încălţaţi? 

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

Dacă iei toată armura lui Dumnezeu, ce vei putea face în ziua cea rea? 

26. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Salutări”. 

Cui a spus Pavel să fie însoţiţi de har? 

27. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Ce spunea Pavel că voia să se întâmple ori de câte ori deschidea gura? 

28. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Din secţiunea „Lupta împotriva răului” 

În cine şi în ce ar trebui să ne întărim conform primului verset din această secţiune? 

29. Întrebare.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 6. 

Terminaţi versetul care începe cu, citez: „Faceţi în toată vremea...” 

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

Ce poruncă dă Pavel părinţilor?  

 



31. Întrebarea.  Răspuns cu două părţi. Din Efeseni capitolul 6. 

Cum ar trebui să veghem? 

32. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

De ce nu ar trebui stăpânii să-şi ameninţe robii?  

33. Întrebare.  Întrebare citat. Răspuns cu două părţi.Din Efeseni capitolul 6. 

Recitaţi din memorie versetele 2 şi 3. 

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

Cum ar trebui să-şi slujească robii stăpânii? 

35. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Ce le-a urat Pavel tuturor fraţilor efeseni în încheiere? 

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

Ce verset din Vechiul Testament este menţionat? 

37. Întrebare .  Întrebare citat.Răspuns cu patru părţi.  Din Efeseni capitolul 6.  

Recitaţi din memorie versetele 1, 2, 3 şi 4. 

38. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Răspuns cu trei părţi din două versete consecutive. 

Cum trebuie să stăm gata? 

39. Întrebare.  Întrebare citat. Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 6. 

Ce mai trebuie să luaţi, citez: „peste toate acestea”? 

40. Întrebare.Daţi un răspuns complet din două versete consecutive.  Din Efeseni capitolul 6. 

De ce le-a spus Pavel efesenilor să se roage şi pentru el? 

41. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Răspuns cu cinci părţi.  Din secţiunea „Lupta împotriva 

răului” 

Împotriva cu este şi împotriva cui nu este lupta noastră? 

42. Întrebare .Din secţiunea „Robi şi stăpâni”. 

Pentru ce va răsplăti Domnul pe fiecare? 



43. Întrebare.  Daţi un răspuns complet din două versete consecutive.  Din secţiunea„Părinţi şi 

copii”  

Care este prima poruncă şi făguinţa care o însoţeşte? 

44. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Robi şi stăpâni”. 

Cum ar trebui să-şi trateze stăpânii robii? 

45. Întrebare.  Răspuns cu trei părţi.  Din Efeseni capitolul 6. 

Ce este descris ca fiind al lui Dumnezeu? 

46. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

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

47. Întrebare.  Întrebare citat. 

Reitaţi din memorie pasajul format din 4 versete care începe cu, citez: „Copii...” 

48. Întrebare.  Daţi un răspuns complet din trei versete consecutive. 

De ce ar trebui să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu? 

49. Întrebare. Întrebare cu patru părţi. Daţi şase răspunsuri complete.Din Efeseni capitolul 6. 

Cum, când, pentru cine şi ce ne-a spus Pavel să ne rugăm? 

50. Întrebare. Din Efeseni capitolul 6.   

Care este prima poruncă însoţită de o făgăduinţă? 

51. Întrebare. Întrebare cu două părţi. Daţi şase răspunsuri complete. 

Împotriva cui este şi împotriva cui nu estelupta noastră? 

52. Întrebare.  Întrebare citat.Din Efeseni capitolul 6. 

Recitaţi din memorie versetul care îl descrie pe Pavel ca sol în lanţuri. 

53. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Ce voia Pavel să facă cunoscută cu îndrăzneală? 

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

Când trebuie să ne rugăm prin Duhul?  

 



55. Întrebare.   Daţi un răspuns complet. 

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

56. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. 

Care este prima poruncă însoţită de o făgăduinţă?  

57. Întrebare.  Întrebare cu două părţi.  Din secţiunea„Lupta împotriva răului” 

În cine şi în ce ar trebui să ne întărim conform primului verset din această secţiune? 

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

Cum ar trebui să asculte robii de stăpânii lor pământeşti? 

59. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 6. 

De ce ar trebui să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, conform versetului 11? 

60. Întrebare.  Din secţiunea„Salutări”. 

Cu cine să fie harul? 

 

 

 

 

 

 

 


