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I.
1.__Pavel afirmă că este gelos pentru corinteni cu o gelozie după voia lui Dumnezeu.
2.__Pavel vrea să îi înfățișeze înaintea lui Hristos ca pe mireasa Lui.
3.__Pavel spune că este un neciplit în vorbire.
4.__Pavel spune că a vestit Evanghelia lui Dumnezeu fără plată.
5.__Pavel spune că a nedreptățit alte biserici primind de la ele o plată.
II.
	De unde au venit frații care s-au îngrijit de nevoile lui Pavel?

	Ahia		b) Macedonia		c) Corint

	ʼʼPe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile:

	Ahiei		b) Macedoniei		c) corintenilor

	În ce anume se poate preface satana?

	Slujitor al neprihănirii 		b) sol al păcii		c) înger de lumină

	În ce anume se pot preface slujitorii satanei?

	Slujitori al neprihănirii 		b) soli al păcii		c) îngeri de lumină

	Pe cine sfătuiesc corintenii cu plăcere?

	Nebuni		b) înțelepți	c) netrebnici

III. 
	De câte ori a primit Pavel de la iudei 40 de lovituri fără una?
	De câte ori a fost bătut Pavel cu nuiele?
	De câte ori a fost împroșcat Pavel cu pietre?
	De câte ori s-a sfărâmat corabia cu Pavel?

Cât timp a stat Pavel în adâncul mării?
	Ce îl apăsa pe Pavel în fiecare zi, pe lângă lucrurile de afară?
	Cu ce spune Pavel că se va lăuda?
	Cine căuta să îl prindă pe Pavel în Damasc?
	Cu ce a fost dat jos pe fereastră Pavel în Damasc?
De ce era gelos Pavel pentru corinteni?
Ce a făcut Pavel ca să fie înălțați corintenii?
	După ce anume se laudă mulți după părerea lui Pavel?
IV.
	Lui Pavel îi era teamă ca să nu fie înșelați corintenii și să îi strice de la_______față de Hristos.

	Credincioșia		b) râvna	c) curăția

	Ce lucruri noi sunt gata corintenii să primească?

	Altă credință		b) altă Evanghelie	c) al duh

	Cum spune Pavel că sunt oamenii care caută să-i înșele pe corintenii?

	Apostoli mincinoși	b) lucrători înșelători		c) oameni de nimic

	Unde spune Pavel că a fost în primejdii?

	Pe râuri 	b) din partea tâlharilor		c) prin frați mincinoși
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