
INTREBARI DE 20 PUNCTE – Etapa II 2020    

1. Întrebare. Daţi un rspuns complet din două versete 
consecutive. Din Efeseni capitolul 3. 

Ce exclamaţie se găseşte în acest capitol? 

2. Întrebare. Răspuns cu trei părţi.  Din secţiunea„Lucrarea 
lui Pavel între neamuri” 

Care este taina? 

3. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

După ce anume a fost făcut Pavel slujitor al Evangheliei? 

4. Întrebare. Daţi un răspuns complet din două versete 
consecutive.  Din secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

Despre ce au auzit efesenii cu privire la Pavel? 

5. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

Care a fost scopul lui Pavel? 

6. Întrebare. Daţi un răspuns complet din două versete 
consecutive.  Din secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

Ce se întâmplă în El şi prin credinţa în El? 

7. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

Care a fost scopul lui Pavel? 



8. Întrebare. Din Efeseni capitolul 3. 

Ce se roagă Pavel conform versetului 16? 

9. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Cunoașterea lui Hristos” 

Cum este descris Tatăl în versetul 15? 

10. Întrebare. Răspuns cu două părţi.  Din secţiunea„Lucrarea 
lui Pavel între neamuri” 

Cum putem să ne apropiem de Dumnezeu, prin credinţa în El? 

11. Întrebare. Întrebare citat.  Din Efeseni. 

Recitaţi din memorie versetul 16 din capitolul 3. 

12. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

Despre ce le spune Pavel efesenilor că au auzit în ceea ce îl 
priveşte? 

13. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. Din 
secţiunea„Cunoașterea lui Hristos” 

Cine îşi trage numele de la Tatăl? 

14. Întrebare. Din secţiunea„Lucrarea lui Pavel între 
neamuri” 

Despre ce a scris Pavel în puţine cuvinte?  

 



15. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Cunoașterea lui Hristos” 

Ce voia Pavel să priceapă efesenii? 

16. Întrebare. Din secţiunea„Lucrarea lui Pavel între 
neamuri” 

Care este taina? 

17. Întrebare. Din secţiunea„Cunoașterea lui Hristos” 

Ce lucrează în noi? 

18. Întrebare. Întrebare citat.  Din Efeseni. 

Recitaţi din memorie versetul 8 din capitolul 3. 

19. Întrebare.  Din Efeseni capitolul 3.  

Despre ce a scris Pavel în puţine cuvinte conform Efeseni 3:3? 

20. Întrebare.   Răspuns cu două părţi. Din Efeseni capitolul 3. 

Recită din memorie două versete care încep cu, citez „Iată”. 

21. Întrebare. Răspuns cu două părţi. Din Efeseni capitolul 3. 

Despre ce isprăvnicii vorbeşte Pavel în acest capitol. 

22. Întrebare. Afirmaţie şi întrebare.   

Pavel vorbeşte în capitolul 3 din Efeseni despre o taină pe care 
o menţionează de patru ori. Ce este această taină conform 
versetului 6?  

 



23. Întrebare. Răspuns cu patru părţi. 

În rugăciunea sa pentru efeseni, ce a spus Pavel că îşi dorea 
pentru ei? 

24. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

Ce le-a cerut Pavel efesenilor în ultimul verset al acestei 
secţiuni? 

25. Întrebare. Răspuns cu două părţi.  Din Efeseni capitolul 3. 

Care sunt cele două grupuri de oameni care sunt descrişi ca 
fiind sfinţi? 

26. Întrebare. Din două versete consecutive. 

Ce exclamaţie se găseşte în Efeseni capitolul 3? 

27. Întrebare. Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns 
complet. 

Cui a fost revelată taina lui Hristos în prezent şi cum? 

28. Întrebare. Întrebare citat. 

Ce a intenţionat Dumnezeu să fie cunoscut prin Biserică? 

29. Întrebare. Din secţiunea„Lucrarea lui Pavel între 
neamuri” 

Despre ce au auzit efesenii cu privire la Pavel?  

 



30. Întrebare. Daţi un răspuns complet din două versete 
consecutive.  Din Efeseni capitolul 3. 

Descrieţi dragostea lui Hristos. 

31. Întrebare. Răspuns cu două părţi.  Din Efeseni capitolul 3. 

Cum putem să ne apropiem de Dumnezeu, prin credinţa în El? 

32. Întrebare. Din secţiunea„Lucrarea lui Pavel între 
neamuri” 

Cum a devenit Pavel slujitor al Evangheliei? 

33. Întrebare. Din secţiunea„Lucrarea lui Pavel între 
neamuri” 

Ce este taina lui Hristos despre care vorbeşte Pavel? 

34. Întrebare. Din Efeseni capitolul 3. 

Cum este descris Pavel în primul verset?  

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

Ce le-a cerut Pavel efesenilor? 

36. Întrebare. Daţi un răspuns complet. 

Ce se roagă Pavel conform Efeseni 3:16?  

37. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

Cum vor putea vedea Efesenii modul în care înţelege Pavel 
taina lui Hristos? 



38. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

Ce le-a cerut Pavel efesenilor în ultimul verset al acestei 
secţiuni? 

39. Întrebare. Daţi un răspuns complet. 

Despre ce le spune Pavel efesenilor că au auzit în ceea ce îl 
priveşte? 

40. Întrebare. Daţi un răspuns complet. 

După ce era cunoscută nespus de felurita înţelepciune a lui 
Dumnezeu? 

41. Întrebare. Daţi un răspuns complet. 

Despre ce a scris Pavel în puţine cuvinte? 

42.  Întrebare. Daţi un răspuns complet. 

Ce a cerut Pavel în rugăciune să poată face efesenii? 

43. Întrebare. Întrebare cu două părţi. Răspuns cu trei 
părţi.Din secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

Cui a fost revelată taina lui Hristos în prezent şi cum? 

44. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Lucrarea lui Pavel între neamuri” 

Cum putem să ne apropiem de Dumnezeu, prin credinţa în El?  

 



45. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Cunoașterea lui Hristos” 

Ce le-a spus Pavel efesenilor că este slava lor? 

46. Întrebare. Din secţiunea„Lucrarea lui Pavel între 
neamuri” 

Cum este descris Pavel în primul verset? 

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

Ce se roagă Pavel conform Efeseni 3:16? 

48. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Cunoașterea lui Hristos” 

Când ar trebui să fie slava în Isus Hristos? 

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

Despre ce au auzit efesenii cu privire la Pavel? 

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

Ce voia Pavel să vadă efesenii? 

51. Întrebare. Din Efeseni. 

Recitaţi din memorie versetul 12. 

52. Întrebare.   Răspuns cu patru părţi.  Din 
secţiunea„Cunoașterea lui Hristos” 

Care sunt unităţile de măsură pentru dragostea lui Hristos?  

 



53. Întrebare. Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns 
complet. Din Efeseni capitolul 3. 

Ce a fost făcut cunoscut şi cui? 

54. Întrebare. Răspuns cu două părţi. 

Cât va dura slava lui Dumnezeu în Biserică şi în Isus Hristos? 

55. Întrebare. Întrebare cu trei părţi. 

Neamurile sunt moştenitoare împreună cu cine, parte din ce, şi 
părtaşe la ce? 

56. Întrebare. Întrebare cu două părţi.  

Ce voia Pavel să cunoască Neamurile şi de ce?  

 

57. Întrebare. Daţi un răspuns complet. 

Ce au auzit Neamurile? 

58. Întrebare. Întrebare cu două părţi.  

Ce puteau înţelege Neamurile citind ceea ce scrisese Pavel şi cui 
nu fuseseră aceste lucruri descoperite? 

59. Întrebare. Din secţiunea„Lucrarea lui Pavel între 
neamuri” 

Ce nu dorea Pavel să-şi piardă efesenii? 

60. Întrebare. Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns 
complet. 

Ce a devenit Pavel şi cum? 



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

Cum putem să ne apropiem de Dumnezeu, prin credinţa în El? 

62. Întrebare. Daţi un răspuns complet. 

În Efeseni 3:16, Pavel s-a rugat lui Dumnezeu ca potrivit cu 
bogăţia slavei Sale să facă ce anume pentru efeseni? 

63. Întrebare. Răspuns cu cinci părţi.  Din secţiunea„Unitatea 
trupului” 

Ce ne-a dat Hristos Însuşi? 

64. Întrebare. Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns 
complet.  Din secţiunea„Viaţa nouă în Hristos”. 

Ce este stricat şi din ce cauză? 

65. Întrebare. Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 
4. 

Ce îi îndemna Pavel pe efeseni în Domnul? 

66. Întrebare. Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 
4. 

Cum este descris Isus în versetul 10? 

67. Întrebare. Daţi un răspuns complet.  Din secţiunea„Viaţa 
nouă în Hristos” 

De ce erau străini efesenii de viaţa cu Dumnezeu?  

 



68. Întrebare. Întrebare cu două părţi. Daţi trei răspunsuri 
complete.  Din secţiunea„Rodul vieţii înnointe” 

Ce trebuie să facă fiecare dintre ei şi de ce? 

69. Întrebare. Din Efeseni capitolul 4. 

Ce întrebare se regăseşte în versetul 9? 

70. Întrebare. Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 
4. 

Ce trebuiau să caute efesenii? 

71. Întrebare. Din Efeseni capitolul 4. 

Ce verset din Vechiul Testament conţine Efeseni 4:8? 

72. Întrebare. Din secţiunea„Unitatea trupului”. 

Ce verset din Vechiul Testament conţine Efeseni 4:8? 

73. Întrebare. Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 
4. 

Ce trebuiau să caute efesenii? 

74. Întrebare. Întrebare citat. 

Recitaţi din memorie versetul 11 din capitolul 4. 

75. Întrebare. Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 
4. 

Descrieţi copiii.  

 



76. Întrebare. Daţi un răspuns complet. 

Cum este descris Hristos în Efeseni 4:16? 

77. Întrebare. Întrebare cu două părţi. Daţi două răspunsuri 
complete. Din Efeseni capitolul 4. 

Descrieţi omul cel vechi şi omul cel nou. 

78. Întrebare. Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 
4. 

Ce îndemnuri le dă Pavel efesenilor pentru cei care au furat? 

79. Întrebare. Răspuns cu şase părţi.  Din Efeseni capitolul 4. 

Ce trebuia să piară din mijlocul efesenilor? 

80. Întrebare. Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 
4. 

Faţă de ce trebuie să ne purtăm în chip vrednic 

81. Întrebare. Daţi trei răspunsuri complete din trei versete 
consecutive.   

Care este îndemnul lui Pavel cu privire la mânie? 

82. Întrebare. Daţi un răspuns complet.  Din Efeseni capitolul 
4.   

Ce îi îndemna Pavel pe efeseni în Domnul? 

83. Întrebare. Întrebare citat. Din Efeseni capitolul  4. 

Recitaţi din memorie ultimul verset.  

 



84. Întrebare.Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 
4. 

Ce ar trebui să facem pentru că suntem mădulare unii altora? 

85. Întrebare.   Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns 
complet.Din Efeseni capitolul 4.   

Ce nu ar trebui să ne iasă din gură şi ce ar trebui? 

86. Întrebare.   Daţi un răspuns complet.Din secţiunea„Rodul 
vieţii înnointe” 

Ce trebuia să piară din mijlocul efesenilor? 

87. Întrebare.  Răspuns cu cinci părţi.  Din Efeseni capitolul 4. 

Care sunt slujbele enumerate în versetul 11? 

88. Întrebare.   Întrebare cu două părţi.  Daţi un răspuns 
complet.Din secţiunea„Viaţa nouă în Hristos” 

La ce s-au dedat efesenii şi ce săvârşesc cu lăcomie? 

89. Întrebare. Din secţiunea„Unitatea trupului” 

Cum vom ajunge când vom fi la starea de om mare? 

90. Întrebare. Întrebare cu două părţi.  Din 
secţiunea„Unitatea trupului” 

Ce ne-a fost dat fiecăruia şi cum? 

91. Întrebare.  Din secţiunea„Unitatea trupului” 

Unde S-a coborât Isus conform întrebării lui Pavel? 

 



92. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Unitatea trupului” 

Cum creşte trupul? 

93. Întrebare.  Întrebare citat. 

Recitaţi din memorie versetul 26 din Efeseni 4. 

94. Întrebare. Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Unitatea trupului” 

Ce i-a sfătuit Pavel pe cititorii săi? 

95. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. Din 
secţiunea„Unitatea trupului” 

Ce trebuiau să caute efesenii? 

96. Întrebare. Întrebare citat. Din Efeseni. 

Recitaţi din memorie versetul 1 din capitolul 4. 

97. Întrebare.   Întrebare cu patru părţi. Din Efeseni capitolul 
4. 

Conform Efeseni 4:28, ce trebuie să facă un om care obişnuia să 
fure şi de ce? 

98. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 
4. 

Cum nu vom mai fi când vom fi maturi în Hristos conform 
Efeseni 4:14? 

      100.  Întrebare.   Întrebare cu două părţi. Din Efeseni 
capitolul 4. 



Cum ar trebui şi cum nu ar trebui să vorbim conform Efeseni 
4:29? 

     101.  Întrebare.  Din Efeseni capitolul 4. 

Ce au făcut efesenii când şi-au pierdut orice pic de simţire? 

     102. Întrebare.   Din Efeseni capitolul 4. 

Recitaţi din memorie versetul care menţionează un întemniţat. 

103. Întrebare. Din Efeseni capitolul 4. 

Ce întrebare se regăseşte în versetul 9? 

104. Întrebare. Răspuns cu şapte părţi.  Din 
secţiunea„Unitatea trupului” 

Pavel foloseşte cuvântul singur/singură pentru a descrie mai 
multe lucruri. Enumeraţi-le.  

105. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Unitatea trupului” 

Ce se întâmplă cu trupul conform ultimului verset din această 
secţiune? 

106. Întrebare.    Din Efeseni capitolul 4. 

Ce trebuiau să caute efesenii? 

107. Întrebare.  Răspuns cu şapte părţi din trei versete 
consecutive. Din Efeseni capitolul 4. 

Care sunt lucrurile despre care Pavel spune că este câte unul 
singur? 



108. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. Din 
secţiunea„Unitatea trupului” 

Cum ne-a fost dat harul fiecăruia dintre noi? 

109. Întrebare.  Răspuns cu două părţi.  Din Efeseni capitolul 4. 

Ce versete din Vechiul Testament se găsesc în acest capitol? 

110. Întrebare.  Răspuns cu cinci părţi.  Din secţiunea„Rodul 
vieţii înnointe” 

Ce li s-a poruncit efesenilor să NU facă?  

111. Întrebare.  Întrebare citat.  Din Efeseni capitolul 4. 

Terminaţi versetul care începe cu, citez: „Dimpotrivă...” 

112.   Întrebare. Din secţiunea„Unitatea trupului” 

Recitaţi din memorie versetul care menţionează cine este 
capul. 

113. Întrebare.  Din secţiunea„Unitatea trupului”. 

Ce se întâmplă cu trupul conform ultimului verset din această 
secţiune? 

114. Din secţiunea„Unitatea trupului”  Daţi un răspuns 
complet. 

De ce lăsat Dumnezeu pastori şi învăţători? 

115. Întrebare.   Daţi un răspuns complet.Din secţiunea„Viaţa 
nouă în Hristos” 

Ce îi îndemna Pavel pe efeseni în Domnul? 



116. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 
4. 

Cum vom ajunge când vom fi la starea de om mare? 

117. Întrebare.   Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 
4. 

Cum ar trebui să ne iertăm unii pe ceilalţi? 

 118. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din Efeseni capitolul 
4. 

Cum este descris omul cel nou în Efeseni 4:24? 

119. Întrebare.  Daţi un răspuns complet. Din Efeseni capitolul 
4. 

De ce erau efesenii străini de viaţa cu Dumnezeu? 

120. Întrebare. Din Efeseni capitolul 4. 

Recitaţi din memorie versetul 11. 

121. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din 
secţiunea„Unitatea trupului” 

Ce ar trebui păstrată prin legătura păcii? 

122. Întrebare.  Daţi un răspuns complet.Din secţiunea„Rodul 
vieţii înnointe”. 

Ce nu ar trebui să ne iasă din gură? 

 

  


