E.IICorinteni 10, 12 și 13
I.
1.__Pavel afirmă că unii cred despre el și colaboratorii lui că sunt mânați de firea pământească.
2.__Pavel spune că el face orice gând rob ascultării de Hristos.
3.__Pavel afirmă că îndată ce se va săvârși ascultarea din partea corintenilor, este gata să pedepsească orice păcat.
4.__Pavel afirmă că Domnul i-a dat stăpânirea peste zidirea corintenilor.
5.__Pavel nu voia să pară că vrea să întristeze corintenii prin epistolele lui.
II.
	Pavel afirmă că nu se laudă cu:

	Ostenelile altora	b) faptele altora	c) binefacerile altora

	Ce trebuie să crească pentru ca să crească și câmpul lui Pavel și al colaboritorilor lui, de lucru între ei?

	Dragostea		b) râvna		c) credința

	În urmă cu câți ani spunea Pavel că a fost răpit la cer fratele despre care vorbește?

	3	b) 14		c) 12

	Până la al câtelea cer spune Pavel că a fost răpit fratele despre care vorbește?

	3	b) 14		c) 12

	De câte ori spune Pavel că s-a rugat ca să îi ia Domnul țepușul?

	2	b) 3		c) 4

III. 
	A câtea oară era Pavel gata să meargă la corinteni în momentul în care scria epistola?
	Pe cine a rugat Pavel să vină să-i vadă pe corinteni?
	Prin ce anume spune Pavel că a fost răstignit Hristos?
	Prin ce anume spune Pavel că trăiește Hristos?
	ʼʼTocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față să nu mă port cu ______.ʼʼ

IV.
	ʼʼEu,  Pavel, vă rog prin_____lui Hristos.ʼʼ

	Îndurarea	b) bunătatea 		c) blândețea

	Cum spune Pavel că sunt armele cu care se luptă?

	Puternice	b) supuse puterii lui Dumnezeu		c) întărite de Dumnezeu

	Ce răstoarnă Pavel, din ceea ce se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu?

	Izvodirile gândurilor		b) izvodirile minții	c) orice înălțime

	Cum spuneau oamenii că sunt epistolele lui Pavel?

	Cu greutate		b) pline de putere		c) cu un cuvânt moale

	De ce spune Pavel că a fost pus un țepuș în carnea lui?

	Să-l smerească		b) să-l pălmuiască	c) să-l împiedice să se îngâmfe

	În ce anume spune Pavel că simte plăcere?

	Nevoi		b) prigoniri	c) teminițe

	Prin ce au avut semnele unui apostol corintenii între ei?

	Semen 		b) puteri	c) minuni

	Ce se teme Pavel să nu găsească la corinteni?

	Gâlceavă	b) dezbinări	c) tulburări

	De ce anume spune Pavel că s-ar fi putut să nu se căiască unii dintre ei?

	Necurăție	b) spurcăciune		c) curvie

	Pe mărturia a câtor martori spune Pavel, să fie sprijinită orice vorbă?

	1	b) 2	c) 3
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