E.IICorinteni-4 și 5
I.
1.__Pavel spune că nu umblă cu fățărnicie și nu strică Cuvântul lui Dumnezeu.
2.__Prin arătarea adevărului, Pavel spune că se fac vrednici să fie primiți de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.
3.__Pavel spune că evanghelia lui este acoperită cu o mahramă.
4.__Dumnezeu ne-a luminat inimile ca să facem să strălucească lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos.
5.__ʼʼComoara aceasta o purtăm în niște vase slabe, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi.ʼʼ
II.
	Ce spune Pavel că purtăm totdeauna cu noi în trupul nostru?

	Suferințele lui Hristos		b) slava lui Hristos		c) omorârea lui Hristos

	Ce lucrează întristările noastre ușoare de o clipă, în noi?

	Mângâierea		b) greutatea veșnică de slavă		c) vrednicia prpovăduirii Evangheliei

	Cu ce dorim să ne îmbrăcăm peste cortul acesta după moarte?

	Locașul nostru ceresc		b) trupul nostru ceresc		c) înfățișarea noastră cerească

	Căci__________lui Hristos ne strange.

	Harul		b) îndurarea		c) dragostea

	Prin ce/cine ne-a împăcat Dumnezeu cu El și ne-a încredințat slujba împăcării?

	Isus Hristos		b) Evangheliei		c) har

III. 
	Cum nu mai cunoaștem pe nimeni după ce L-am cunoscut pe Hristos?
	De ce trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de domnie și judecată al lui Hristos?
	Cum pribegim dacă suntem acasă în trup?
	Cine a orbit mintea necredincioasă?
	De ce a fost orbită mintea necredincioasă?

IV.
	Ce fel de meșteșuguri spune Pavel că am lepădat?

	Rele		b) ascunse	c) rușinoase

V. 
1. încoțiți din toate părțile			a) deznădăjduiți
2. grea cumpănă				b) omorâți
3. prigoniți					c) în strâmtorare
4. trântiți jos					d) părăsiți
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