
INTREBĂRI DE 20 PUNCTE – ETAPA 1 2022 

1. Întrebare pentru 20 de puncte. Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 1. 

          Ce a făcut Dumnezeu înainte de întemeierea lumii? 

2. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. Din secţiunea 
„Binecuvântări în Hristos”. 

          Cum am fost pecetluiţi? 

3. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 1. 

          Cum este descrisă biserica în ultimul verset? 

4. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni. 

          Cum este descris Pavel în primul verset? 

5. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. 

          Cine spune Pavel că trebuiesă fie binecuvântat? 

6. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi două răspunsuri complete.  Din secţiunea 
„Rugăciunea lui Pavel”. 

          Despre ce auzise Pavel? 

7. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 1.  

  Ce va fi unit în Hristos? 

8.  Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. 

         Unde este pus Hristos să stea? 

9. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 1. 

         De ce lucrează Dumnezeu totul după sfatul voii Sale? 

10. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din secţiunea „Binecuvântări în Hristos”. 

            Care este pecetea cu care au fost pecetluiţi efesenii? 

11. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns complet 
din trei versete consecutive.  Din secţiunea „Rugăciunea lui Pavel”. 

           Cum s-a rugat Pavel pentru efeseni şi de ce? 

12. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi. 

           Din partea cui transmitea Pavel har şi pace efesenilor?  
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13. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi.  Din secţiunea 
„Binecuvântări în Hristos”.  

             Unde şi cu ce ne-a binecuvântat Dumnezeu? 

14. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din secţiunea „Binecuvântări în Hristos”. 

             Ce a făcut Dumnezeu după buna Lui plăcere? 

15. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea 
„Rugăciunea lui Pavel”. 

             Mai presus de ce anume a fost aşezat Isus Hristos? 

16. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 1.   

             Cum este descrisă biserica în ultimul verset? 

17. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din secţiunea „Binecuvântări în Hristos”. 

             Ce a făcut Dumnezeu după buna plăcere a voii Sale? 

18. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea 
„Binecuvântări în Hristos”. 

              Când şi pentru ce i-a ales Dumnezeu pe efeseni? 

19. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. 

             Cu ce au fost pecetluiţi efeseni conform versetului 13 din capitolul 1? 

20. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din Efeseni capitolul 1. 

             Cum este descrisă biserica în ultimul verset? 

21. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 1. 

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

22. Întrebare pentru 20 de puncte.  Răspuns cu două părţi. 

             Cui este adresată Epistola lui Pavel către Efeseni? 

23. Întrebare pentru 20 de puncte.  

            Cum este descris Duhul Sfânt în Efeseni 1:14?  
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24. Întrebare pentru 20 de puncte.  

           Conform Efeseni 1:4, pentru ce ne-a ales Dumnezeu? 

25. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare citat. 

            Recitaţi din memorie Efeseni 1:3. 

26. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi. 

             Pentru ce ne-a descoperit Dumnezeu taina voii Sale? 

27. Întrebare pentru 20 de puncte. Din secţiunea „Binecuvântări în Hristos”. 

             Ce a făcut Dumnezeu din dragoste? 

28. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi.  Din Efeseni capitolul 1. 

            Ce a pus Dumnezeu sub picioarele lui Hristos şi ce ce l-a pus să fie deasupra tuturor 
lucrurilor? 

29. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din Efeseni capitolul 1. 

            Cum este descris Duhul Sfânt în versetul 14? 

30. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din Efeseni capitolul 1. 

            Cum este descrisă biserica în ultimul verset? 

31. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din secţiunea „Binecuvântări în Hristos”. 

            Când am fost aleşi să fim sfinţi şi neprihăniţi înaintea Lui? 

32. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare referinţă cu două părţi.  Din Efeseni 
capitolul 1. 

             În acest capitol sunt menţionate de două ori locurile cereşti. Daţi referinţele 
complete pentru aceste versete. 

33. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din secţiunea „Binecuvântări în Hristos”. 

             Ce s-a întâmplat după ce aţi auzit „cuvântul adevărului”? 

34. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 1. 

            Ce anume nu înceta Pavel să facă? 

35. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din secţiunea „Rugăciunea lui Pavel”. 

           Ce s-a rugat Pavel pentru efeseni conform versetului 18? 
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36. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. 

          Cum este descris Duhul Sfânt în versetul 14? 

37. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. 

           Pentru ce ne-a ales Dumnezeu? 

38. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns complet. 

          Cine a scris epistola către Efeseni şi cui a fost adresată? 

39. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. 

             Cum îl putem cunoaşte pe Dumnezeu? 

40. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. 

             Din partea cui transmite Pavel har şi pace efesenilor? 

41. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea 
„Binecuvântări în Hristos”.  
Ce se întâmplă după ce credeţi? 
  

42. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea 
„Binecuvântări în Hristos”. 

             Cine spune Pavel că trebuie să fie binecuvântat? 

43. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  

            Conform Efeseni 1:11, cum am fost rânduiţi? 

44. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns complet.  
Din secţiunea „Rugăciunea lui Pavel”. 

            În cine aveau credinţă efesenii şi pe cine iubeau? 

45. Întrebare pentru 20 de puncte.   Daţi un răspuns complet.  

           Cum este descrisă biserica în versetul 23 din Efeseni capitolul 1? 

46. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 1. 

           Din partea cui transmitea Pavel har şi pace? 

47. Întrebare pentru 20 de puncte.Daţi un răspuns complet.Din secţiunea „Rugăciunea 
lui Pavel”. 

             Ce duhuri cere Pavel peste efeseni? 
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48. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. 

           În cine ni s-a dat harul glorios? 

49. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea 
„Rugăciunea lui Pavel”.   

              Unde a fost pus să stea Isus după ce a fost înviat? 

50. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din Efeseni capitolul 1. 

              Cum aducea Pavel mulţumiri pentru efeseni?   

51. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 1. 

              Ce a făcut Dumnezeu din dragoste? 

52. Întrebare pentru 20 de puncte.   Daţi un răspuns complet.   

             De ce ne dă Dumnezeu duh de înţelepciune şi descoperire?  

53. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 1. 

             Cine ne garantează moştenirea? 

54. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. Din secţiunea „Unitate în 
Hristos” 

             Care a fost scopul lui Hristos? 

55. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 2. 

             Cum sunt descrişi efesenii în ultimul verset din acest capitol? 

56. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi două răspunsuri complete.  Din Efeseni 
capitolul 2. 

            Pentru cine a vestit Hristos pacea? 

57. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 2. 

            Ce a făcut Dumnezeu cu noi deşi eram morţi în abaterile noastre? 

58. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea „Unitate în 
Hristos” 

             Pentru ce am fost zidiţi în Hristos?  
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59. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare citat.  Din Efeseni capitolul 2. 

             Recitaţi din memorie versetul în care este menţionat templul. 

60. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns complet.  
Din secţiunea „Unitate în Hristos” 

            Ce a nimicit Hristos şi ce a făcut în El Însuşi? 

61. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi patru răspunsuri complete.Din secţiunea 
„Unitate în Hristos” 

            Ce înseamnă să fii fără Hristos?  

62. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 2. 

            Ce avem conform Efeseni 2:18?  

63. Întrebare pentru 20 de puncte.Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 2.   

             Cum îi descrie versetul 12 pe efeseni? 

64. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns complet.  
Din Efeseni capitolul 2. 

             Dumnezeu ne-a înălţat cu El şi unde ne-a pus să stăm? 

65. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 2. 

            Recitaţi din memorie versetul 13 din capitolul 2. 

66. Întrebare pentru 20 de puncte.  Din Efeseni capitolul 2. 

           Ce a făcut Dumnezeu cu noi deşi eram morţi în abaterile noastre? 

67. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 2. 

            Cum îi descrie versetul 10 pe efeseni? 

68. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 2. 

            Cum umblau efesenii odinioară? 

69. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare citat.Din Efeseni capitolul 2. 

            Recitaţi din memorie versetul 8 din capitolul 2.  
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70. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu patru părţi. Răspuns cu cinci părţi.  
Din secţiunea „Unitate în Hristos” 

           Cum erau efesenii în vremea aceea, înainte de a-L cunoaşte pe Hristos? 

71. Întrebare pentru 20 de puncte.  Răspuns cu două părţi.Din Efeseni capitolul 2. 

            Pentru cine a vestit Hristos pacea? 

72. Întrebare pentru 20 de puncte.  Răspuns cu trei părţi. Din Efeseni capitolul 2. 

            Cu ce fel de structuri sunt asemănaţi efesenii în ultimile două versete ale capitolului 2 
din Efeseni? 

73. Întrebare pentru 20 de puncte.  Răspuns cu două părţi.Din Efeseni capitolul 2. 

           Secţiunea intitulată „Unitate în Hristos” vorbeşte despre cei dintre neamuri şi iudei 
care ar trebui să fie uniţi în Hristos. Cum sunt numite aceste două grupuri? 

74. Întrebare pentru 20 de puncte.Din Efeseni capitolul 2. 

           Prin ce au fost împăcaţi iudeii şi neamurile conform Efeseni capitolul 2?  

75. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 2. 

             Ce a făcut Dumnezeu cu noi datorită dragostei Sale, deşi eram morţi în abaterile 
noastre? 

76. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi. Răspuns cu trei părţi.Din 
Efeseni capitolul 2. 

            Cum trăiam când împlineam voile firii pământeşti? 

77. Întrebare pentru 20 de puncte. Din Efeseni capitolul 2. 

           Ce expresie se foloseşte în versetele 5 şi 8 din Efeseni capitolul 2? 

78. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi.  Din Efeseni capitolul 2. 

             Fără ce şi cine erau neamurile în lume? 

79. Întrebare de puncte.  Întrebare cu două părţi.Din Efeseni capitolul 2. 

            La cine au intrare atât iudeii, cât şi neamurile prin Isus? 

80. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare citat. Din Efeseni capitolul 2. 

          Recitaţi din memorie versetele care descriu modul în care am fost mântuiţi.  
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81. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu trei părţi.  Din Efeseni capitolul 2. 

          Cum erau efesenii când erau fără Hristos conform versetului 12? 

82. Întrebare pentru 20 de puncte.  Răspuns cu trei părţi.  Din Efeseni capitolul 2. 

          Daţi referinţele complete ale versetelor în care este menţionat harul. 

83. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea „Unitate în 
Hristos” 

            Pe cine a împăcat Hristos într-un singur trup? 

84. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare citat. Răspuns cu două părţi.  Din Efeseni 
capitolul 2. 

            Ce făceam când trăima între fiii neascultării? 

85. Întrebare pentru 20 de puncte.  Răspuns cu două părţi.  Din secţiunea „Unitate în 
Hristos” 

           Ce a nimicit Hristos? 

86. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi. Daţi un răspuns complet 
din două versete consecutive.Din Efeseni capitolul 2. 

          Ce se întâmplă în El? 

87.  Întrebare pentru 20 de puncte. Daţi două răspunsuri complete.  Din secţiunea 
„Unitate în Hristos” 

         Pe ce sunt zidiţi efesenii alături de iudei şi de oamenii din casa lui Dumnezeu? 

88. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea „Unitate în 
Hristos” 

         Prin ce aţi ajuns aproape acum că sunteţi în Hristos? 

89.  Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare citat. Daţi un răspuns complet.  Din 
Efeseni capitolul 2. 

         Ce a făcut Dumnezeu cu noi deşi eram morţi în abaterile noastre? 

90. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 2. 

           Ce a nimicit Hristos?  
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91. Întrebare pentru 20 de puncte.  Răspuns cu două părţi.  Din secţiunea „Unitate în 
Hristos” 

          Pentru cine a vestit Hristos pacea? 

92. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 2. 

         Cum suntem mântuţi conform Efeseni 2:8? 

93. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns 
complet.Din Efeseni capitolul 2. 

          După ce umblam când eram morţi în abaterile şi păcatele naostre? 

94. Întrebare pentru 20 de puncte.   Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 2. 

            Ce se întâmplă acum în Hristos conform versetului 13?   

95. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 2. 

           Pentru ce am fost zidiţi în Hristos? 

96. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 2. 

            Ce făceam şi noi când eram între fii neascultării? 

97. Întrebare pentru 20 de puncte.  Răspuns cu două părţi.  Din Efeseni capitolul 2. 

            Prin ce nu suntem mântuiţi şi de ce? 

98. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 2. 

           Pe ce este zidită casa lui Dumnezeu? 

99. Întrebare pentru 20 de puncte.  Răspuns cu două părţi. Din Efeseni capitolul 2. 

            În ce erau morţi efesenii? 

100. Întrebare pentru 20 de puncte.Răspuns cu două părţi.  
Din Efeseni capitolul 2. 

            Cine reprezintă temelia casei lui Dumnezeu? 

101. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare citat.  Din Efeseni capitolul 2.   

            Recitaţi din memorie versetul 8.  

 



INTREBĂRI DE 20 PUNCTE – ETAPA 1 2022 

102. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi două răspunsuri complete.  Din Efeseni 
capitolul 2. 

              Pentru cine a vestit Hristos pacea? 

103. Întrebare pentru 20 de puncte.   Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni 
capitolul 2.   

           Ce ne va arăta Dumnezeu în veacurile viitoare? 

104. Întrebare pentru 20 de puncte.  Întrebare citat.  Daţi un răspuns complet.  
Din secţiunea „Unitate în Hristos” 

             Ce a nimicit Hristos? 

105. Întrebare pentru 20 de puncte.  Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni 
capitolul 2.   

             Cum au ajuns aproape cei care erau departe? 

 

 

 

 


