
Intrebari de 30 puncte    

1. Întrebare.Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 1. 

Recită din memorie versetul 7. 

2. Întrebare.Daţi două răspunsuri complete.  Din trei versete consecutive.  Din Efeseni capitolul 1. 

Cum s-a rugat Pavel? 

3.  Întrebare. Întrebare referinţă cu două părţi.  Daţi două răspunsuri complete.  Din trei versete 

consecutive.  Din secţiunea „Binecuvântări în Hristos”. 

Cum ne-a ales Dumnezeu şi cum ne-a rânduit? 

4. Întrebare.Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea „Binecuvântări în Hristos”. 

Ce a făcut Dumnezeu din dragoste? 

5. Întrebare.Întrebare citat.  Din secţiunea „Binecuvântări în Hristos”. 

Recitaţi din memorie versetul care începe cu, citez: „ne-a rânduit mai dinainte pentru înfiere” şi pe cel 

care urmează. 

6. Întrebare. Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea „Binecuvântări în Hristos”. 

În cine sunt unite toate lucrurile din ceruri şi de pe pământ? 

7.   Întrebare.Întrebare citat. Răspuns cu două părţi. 

Recitaţi din memorie două versete din Efeseni capitolul 1 care menţionează sfinţii. 

8. Întrebare.Întrebare referinţă.  

Menţionaţi referinţele complete ale versetelor care amintesc lauda slavei lui Dumnezeu. 

9. Întrebare.Întrebare citat.  Daţi un răspuns complet din trei versete consecutive. 

Descrieţi nemărginita mărime a puterii Sale. 

10. Întrebare. Din Efeseni capitolul 1.  Răspuns cu trei părţi. 

Ce este descris ca fiind glorios? 

11. Întrebare. Daţi un răspuns complet din trei versete consecutive.  Din Efeseni capitolul 1.   

Cum este puterea lui Dumnezeu? 

 



12. Întrebare.Întrebare citat.  Din Efeseni capitolul 1. 

Recită din memorie versetul care menţionează „iertarea păcatelor”. 

13. Întrebare.Daţi un răspuns complet din două versete consecutive. 

Unde L-a pus Dumnezeu pe Hristos? 

14. Întrebare.Întrebare citat.  Daţi un răspuns complet din două versete consecutive.  Din 

secţiunea „Binecuvântări în Hristos”.”   

Ce ni se întâmplă „după bogăţia harului Său”? 

15. Întrebare.Daţi un răspuns complet din două versete consecutive.  Din secţiunea „Rugăciunea 

lui Pavel”. 

Cum Îl descriu ultimele două versete pe Hristos? 

16. Întrebare.Întrebare citat.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 1. 

Mai presus de ce anume stă Isus? 

17. Întrebare.Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 1. 

Ce s-a întâmplat când efesenii au crezut? 

18. Întrebare. Daţi un răspuns complet. 

Cui a fost scrisă Epistola aceasta? 

19. Întrebare. Daţi un răspuns complet din două versete consecutive. Din Efeseni capitolul 2. 

Aşadar ce este adevărat acum? 

20. Întrebare. Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 2. 

Recitaţi din memorie pasajul format din două versete care începe cu, citez: „Căci prin har...” 

21. Întrebare. Întrebare citat.  Din Efeseni capitolul 2. 

Recitaţi din memorie versetul 13. 

22. Întrebare. Întrebare citat.  Din secţiunea „Unitate în Hristos” 

Recitaţi din memorie pasajul format din două versete care începe cu, citez: „Aşadar...” 

23. Întrebare. Întrebare citat. Din secţiunea „Unitate în Hristos” 

Recitaţi din memorie versetul care începe cu, citez: „Căci El este pacea noastră”, precum şi următoarele 

două versete. 



24. Întrebare. Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 2. 

Recită din memorie versetele 4 şi 5 din capitolul 2. 

25. Întrebare.Întrebare citat.  Din secţiunea „Unitate în Hristos” 

Conform primelor două versete din această secţiune, ce li se spune efesenilor să-şi aducă aminte? 

26. Întrebare. Întrebare citat. Răspuns cu trei părţi.  Din Efeseni capitolul 2. 

Citati versetele 8, 9, si 10. 

27. Întrebare.Întrebare cu două părţi. Răspuns cu patru părţi.   Daţi un răspuns complet.Din 

Efeseni capitolul 2. 

Ce a spus Pavel că nu mai sunt neamurile conform versetului 19? 

28. Întrebare. Întrebare citat. Răspuns cu două părţi.Din Efeseni capitolul 2. 

Recitaţi din memorie versetele care spun că efesenii erau morţi în abaterile şi păcatele lor. 

29. Întrebare. Întrebare citat.  Din secţiunea „Unitate în Hristos” 

Recitaţi din memorie pasajul format din trei versete care începe cu, citez: „Aşadar...” 

30. Întrebare. Întrebare citat. Daţi un răspuns complet din patru versete consecutive.  Din Efeseni 

capitolul 2.  

Recitaţi din memorie patru versete consecutive în care ni se spune ce a făcut Dumnezeu pentru noi 

datorită dragostei Lui. 

31. Întrebare.Întrebare referinţă cu două părţi. Daţi un răspuns complet din două versete 

consecutive.Din Efeseni capitolul 2. 

Aşadar, ce anume nu mai suntem? 

32. Întrebare. Daţi un răspuns complet din două versete consecutive.  Din secţiunea „Unitate în 

Hristos” 

Ce le-a spus Pavel efesenilor să-şi aducă aminte? 

33. Întrebare. Întrebare citat.  Daţi un răspuns complet din două versete consecutive. 

Ce a făcut Dumnezeu şi de ce când ne-a înalţat împreună cu Hristos? 

34. Întrebare.Din Efeseni capitolul 2.   

Există un verset care ne descrie ca fiind lucrarea lui Dumnezeu. Recitaţi din memorie acest verset. 



 

35. Întrebare.Răspuns cu două părţi.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 2. 

Cum trăiam când împlineam voile firii pământeşti? 

 

 


