E.IICorinteni 6 și 7
I.
1.__Căci El zice:ʼʼLa vremea potrivită te-am ajutat.ʼʼ
2.__Căci El zice:ʼʼÎn vremea mântuirii te-am ascultat.ʼʼ
3.__Pavel spune că ei nu au dat nimănui nici un prilej de poticnire.
4.__Pavel întrebă ce legătură poate fi între Hristos și Mamona.
5.__Pavel îndeamnă corintenii să-și ducă sfințenia până la capăt în frică de Dumnezeu.
II.
	După venirea noastră în______, trupul nostru n-a avut nici o odihnă.

	Ahaia		b) Asia		c) Macedonia

	Prin venirea cui spune Pavel că a fost mângâiat?

	Silvan		b) Tit		c) Timotei

	La ce duce întristarea după voia lui Dumnezeu?

	Neprihănire	b) pocăință	c) smerenie

III. 
	La ce duce întristarea lumii?
	Prin ce spune Pavel că i-a întristat pe corinteni?
	De ce a scris Pavel epistola, nici din pricina celui ce a suferit ocara nici din pricina celui ce a făcut-o?
	Al cui duh a fost răcorit de corinteni?

IV.
	În ce arată Pavel mai multă răbdare?

	Temnițe	b) nevoi	c) strâmtorări

	Ce fel de arme dă neprihănirea?

	Apărare		b) ale adevărului	c) de lovire

	De ce fel de întinăciuni îi îndeamnă Pavel pe corinteni să se pocăiască?

	Ale trupului	b) ale cărnii	c) ale duhului

	Ce spune Pavel că nu a făcut nimănui?

	Nedreptățit	b) înșelat	c) vătămat

	Despre ce anume i-a istorisit Tit referitor la corinteni, lui Pavel?

	Lacrimile lor		b) râvna lor		c) dorința lor arzătoare

	Ce a trezit în corinteni întristarea după voia lui Dumnezeu?

	Cuvinte de dezvinovățire	b) mânie	c) frică

	De ce anume își aduce aminte Tit referitor la corinteni?

	Râvna lor	b) ascultarea lor	c) primirea pe care i-au făcut-o

V.
1. slavă			a) cunoscuți
2. vorbire de rău	b) nu omorâți
3. înșelători		c) vorbire de bine
4. necunoscuți		d) trăim
5. murim		e) ocară
6. pedepsiți		f) totdeauna veseli
7. întristați		g) spun adevărul
8. săraci		h) stăpânind totul
9. neavând nimic	i) îmbogățind pe mulți
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