
Categoria: VIII – IX, X – XI, 18 – 25, 25 – nelimitat  
Numele: 

Talantul în Negoț 2019 

Test #1 
A doua epistola  a lui Pavel ca tre Corinteni  

 

1. Cum sunt lucrurile care se văd? 

 

2. Întristarea, care este după voia lui Dumnezeu, aduce moartea. (A/F) 

 

3. Către cine scrie Pavel epistola sa? 

a) Către fratele Timotei 

b) Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint 

c) Către toți sfinții care sunt în toată Ahaia 

 

4. “Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de ____”. 

 

5. De câte ori a rugat Pavel pe Domnul să îi ia țepușul din carne? 

 

6. Slova omoară, dar Duhul dă viața. (A/F) 

 

7. Unde este Duhul Domnului, acolo este: 

a) Viața 

b) Slobozenia 

c) Adevărul 

 

8. “Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei ____”. 

 

9. Oricine se laudă, să se laude: 

a) Și mai departe 

b) În smerenie 

c) În Domnul 
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Test #2 
A doua epistola  a lui Pavel ca tre Corinteni  

 

1. Orice gând îl facem rob ascultării de: 

a) Hristos 

b) Adevăr 

c) Dumnezeu 

 

2. Pavel mărturisește în epistolă că îi saltă inima de bucurie în toate necazurile. (A/F) 

 

3. Ce slujbă a încredințat Dumnezeu lui Pavel și lui Timotei? 

 

4. Pavel Îl descrie pe Dumnezeu Tatăl prin cuvintele: Părintele ____ şi Dumnezeul 

oricărei ____. 

 

5. Dacă este cineva în Hristos, este: 

a) O făptură nouă 

b) O persoană nouă 

c) Un om nou 

 

6. Pavel cunoștea un om care a fost răpit în rai. (A/F) 

 

7. În ce loc Pavel nu a avut liniște în duhul lui? 

 

8. “de aceea şi „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre ____”. 

 

9. Unde a fost Pavel în primejdii? 

a) Pe râuri 

b) În pustie 

c) Pe mare 
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Test #3 
A doua epistola  a lui Pavel ca tre Corinteni  

 

1. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinlăuntru se înnoiește: 

a) Necontenit 

b) Din putere în putere 

c) Din zi în zi 

 

2. Ce simțea Pavel în prigoniri și în strâmtorări? 

 

3. Pavel îndeamnă pe corinteni să își spună unii altora sănătate cu o îmbrățișare sfântă. 

(A/F) 

 

4. Pavel spune în epistolă că Dumnezeu ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă ____ 

Duhului. 

 

5. Cine sunt aceia despre care Pavel spune că “au rămas greoi la minte”? 

a) Macedonenii 

b) Fiii lui Israel 

c) Apostolii mincinoși 

 

6. De câte ori a căpătat Pavel patruzeci de lovituri fără una? 

 

7. Întristarea lumii aduce pocăință. (A/F) 

 

8. “____ Domnului Isus Hristos şi ____ lui Dumnezeu şi ____ Sfântului Duh să fie cu voi 

cu toţi! Amin”. 

 

9. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a ____ martori. 

a) Unul sau doi 

b) Doi sau trei 

c) Trei sau patru 
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Test #4 
A doua epistola  a lui Pavel ca tre Corinteni  

 

1. “Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ...”: 

a) Ce sunt greoi la minte 

b) A căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia 

c) Ce sunt pe calea pierzării 

 

2. De câte ori a fost bătut Pavel cu nuiele? 

 

3. În Asia Pavel și Timotei au fost loviți de un necaz. (A/F) 

 

4. “Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, ____ Domnului Isus, pentru ca şi viaţa 

lui Isus să se arate în trupul nostru”. 

 

5. Căci ____ noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate 

veşnică de slavă. 

a) Plăcerile  

b) Bucuriile 

c) Întristările  

 

6. Unde s-a dus Pavel după ce a plecat din Troa? 

 

7. Pavel și Timotei erau priviți ca niște înșelători. (A/F) 

 

8. “Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut ____ pentru noi” 

 

9. Ce ne învață Pavel prin epistolă în legătură cu dărnicia? 

a) Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui 

b) Să nu dăm de silă 

c) Să nu dăm cu părere de rău 
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Test #5 
A doua epistola  a lui Pavel ca tre Corinteni  

 

1. Cum era Pavel în mijlocul corintenilor, de față cu ei? 

a) Smerit 

b) Plin de îndrăzneală 

c) Plin de râvnă 

 

2. Din ce cetate a scăpat Pavel, fiind dat jos într-o coșniță prin zid? 

 

3. Lui Pavel i-a fost pus în carne un țepuș, un sol al Domnului, ca să-l împiedice să se 

îngâmfe. (A/F) 

 

4. Pavel spune în epistolă: “Cine cade în păcat şi eu să nu ____?” 

 

5. Cât timp a stat Pavel în adâncul mării? 

a) O zi 

b) Trei zile 

c) O noapte 

 

6. În ce se considera Pavel ca fiind un “necioplit”? 

 

7. Fiind în Macedonia, Pavel și Timotei au fost mângâiați de Dumnezeu prin venirea lui 

Tit. (A/F) 

 

8. “Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva ____ lui 

Dumnezeu” 

 

9. “Dacă aveţi parte de ____, aveţi parte şi de mângâiere”. 

a) Crucea lui Hristos 

b) Suferințe 

c) Biruință 
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Test #6 
A doua epistola  a lui Pavel ca tre Corinteni  

 

1. Prin cine a fost propovăduit Isus Hristos în mijlocul celor din Corint? 

a) Prin Pavel și Timotei 

b) Prin Silvan 

c) Prin Tit 

 

2. Despre cine spune Pavel că “îşi punea o măhramă peste faţă”? 

 

3. Lui Pavel i-a părut rău că i-a întristat pe cei din Corint prin epistola sa. (A/F) 

 

4. Puterea Domnului în ____ este făcută desăvârșită. 

 

5. De câte ori a fost Pavel împroșcat cu pietre? 

a) De cinci ori  

b) O dată 

c) De trei ori 

 

6. Cum sunt lucrurile care nu se văd? 

 

7. Pavel mărturisește că în Isus Hristos nu este decât “da”. (A/F) 

 

8. În Damasc, dregătorul împăratului ____ păzea cetatea Damascenilor, ca să prindă 

pe Pavel. 

 

9.  Pavel și Timotei le spun corintenilor: “noi suntem ____ voștri, pentru Isus”. 

a) Robii 

b) Frații 

c) Slujitorii  
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Test #7 
A doua epistola  a lui Pavel ca tre Corinteni  

 

1. “pe cine dă cu bucurie, îl ____ Dumnezeu”. 

a) Răsplătește 

b) Binecuvintează 

c) Iubește  

 

2. În ce loc Pavel și Timotei au ajuns să nu mai tragă nădejde de viață? 

 

3. Pavel nu avea o încredere prea mare în cei din Corint. (A/F) 

 

4. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele ____ s-au dus, iată că toate 

lucrurile s-au făcut ____. 

 

5. Domnul a zis lui Pavel: “____ Meu îţi este de ajuns”. 

a) Ajutorul 

b) Duhul 

c) Harul  

 

6. De ce nu era de mirare pentru Pavel că niște lucrători înșelători se prefac în apostoli 

ai lui Hristos? 

 

7. În Macedonia, Pavel și Timotei au fost necăjiți în toate chipurile. (A/F) 

 

8. Pavel și Timotei nu dădeau nimănui nici un prilej de poticnire, pentru ca slujba lor să 

nu fie ____. 

 

9. În ce fel au dăruit cei din Bisericile Macedoniei la strângerea de ajutoare pentru 

sfinți? 

a) De bună voie 

b) După puterea lor 

c) Peste puterile lor 
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Test #8 
A doua epistola  a lui Pavel ca tre Corinteni  

 

1. Din partea cui a suferit Pavel primejdii? 

a) Din partea celor din neamul lui 

b) Din partea tâlharilor 

c) Din partea păgânilor 

 

2. În ce loc i s-a deschis lui Pavel “o ușă în Domnul”? 

 

3. Pavel le-a scris celor din Corint cu gândul ca să îi pună la încercare și să vadă dacă 

sunt ascultători în totul. (A/F) 

 

4. “Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o ____, slava Domnului”. 

 

5. Cum le-a scris Pavel celor din Corint? 

a) Cu multă mâhnire 

b) Cu multă blândețe 

c) Cu ochii scăldați în lacrimi 

 

6. Duhul cui a fost răcorit de către cei din Corint? 

 

7. Pavel le-a dat o poruncă corintenilor cu privire la strângerea de ajutoare. (A/F) 

 

8. Toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea ____ al lui Hristos. 

 

9. Cei din Corint sporeau în: 

a) Credință 

b) Cunoștință 

c) Răbdare  



Categoria: VIII – IX, X – XI, 18 – 25, 25 – nelimitat  
Numele: 

Talantul în Negoț 2019 

Test #9 
A doua epistola  a lui Pavel ca tre Corinteni  

 

1. Ce spune Pavel în epistolă despre armele cu care el se lupta? 

a) Nu sunt supuse firii pământești 

b) Sunt puternice 

c) Sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile 

 

2. La cine se referă Pavel când scrie: “căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.”? 

 

3. Pavel a fost de cinci ori în primejdii de moarte. (A/F) 

 

4. “Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu ____ şi 

nu stricăm ____”. 

 

5. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul: 

a) Este o făptură nouă 

b) Măhrama este luată 

c) Primește în inimă Duhul adevărului 

 

6. La cine se referă Pavel când le zice corintenilor: “El, măcar că era bogat, S-a făcut 

sărac pentru voi”? 

 

7. Pavel scrie a doua epistolă către corinteni împreună cu Timotei și Tit. (A/F) 

 

8. Pavel le spune corintenilor: “Am despuiat alte Biserici, primind de la ele ____, ca să 

vă pot sluji vouă”. 

 

9. Prin ce arătau Pavel și Timotei că sunt niște “vrednici slujitori ai lui Dumnezeu”? 

a) Printr-o dragoste neprefăcută 

b) Prin puterea lui Dumnezeu 

c) Prin multă răbdare 


