Examen 1
•

Geneza cap. 1-10

Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie. (2 puncte fiecare)

1

. Duhul lui Dumnezeu Se misca pe deasupra apelor.

Geneza 1:2

2

. Dumnezeu a facut luminatorii in intinderea cerului in ziua a treia.

Geneza 1: 16-19

3

. Domnul Dumnezeu a zis: “Nu este bine ca omul sa fie singur , am sa-I fac un ajutor potrivit pentru el. G. 2:18

4.
. Dupa ce au mancat din pomul cunostintei binelui si raului, omul si nevasta lui s-au ascuns de Fata Domnului
Dumnezeu printre pomii din gradina.
Geneza 3:8
5.

. Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai vazut, pentru ca l-a luat Dumnezeu.

•

Geneza 5:24

Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns) (3 puncte fiecare)

1. Despre care pom al gradinei ii spune Dumnezeu omului ca sa nu manance, caci in ziua in care va manca
din el va muri?
Geneza 2:17
a. pomul vietii
b. pomul cunostintei binelui si raului
c. pomul mortii
2. Dumnezeu i-a facut lui Adam si Evei:

Geneza 3:21

a. haine de piele
b. haine din frunze de smochin
c. haine
3. Ce a pus Dumnezeu la rasaritul gradinii Edenului ca sa pazeasca drumul care duce la pomul vietii?
a. niste serafimi

Geneza 3:24

b. niste ingeri de lumina
c. niste heruvimi
4. Care este tatal celor ce locuiesc in corturi si pazesc vitele?

Geneza 4:20

a. Iubal
b. Iabal
c. Tubal-Cain
5. Cat a trait Metusala?
a. 930 ani
b. 969 ani

Geneza 5:27

c. 960 ani
•

•

Faceti asocierile (1 punct fiecare)
1 Pison

a. tara Cus

2 tara Nod

b. Naama

3 Ghihon

c. rasaritul Asiriei

4 Hidechel

d. tara Havila

5 Tubal-Cain

e. rasarit de Eden

Geneza 2 :11-13 4:16

4:22

Scrieti raspunsul correct. (4 puncte fiecare)

1. La inceput

a facut cerurile si pamantul.

Geneza 1:1

2. Dumnezeu a facut pe om dupa chipul Sau, l-a facut dupa chipul lui Dumnezeu, parte
si parte
.
Geneza 1:27
3. Daca faci bine, vei fi bine primit, dar daca faci rau
dupa tine, dar tu sa-l
.
4. La ce varsta a nascut Noe pe Sem, Ham si Iafet?
5. Cum se numeste tatal lui Noe?
•

pandeste la usa, dorinta lui se tine
Geneza 4:7
.

.

Geneza 5:32
Geneza 5:28

Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct. (poate fi 1, 2, 3 sau nici un raspuns
corect) 5p

1. Dumnezeu a zis sa faca om:

Geneza 1:26

a. dupa chipul Nostru
b. dupa asemanarea Noastra
c. sa stapaneasca peste tot pamantul
2. Cum a vazut femeia ca era pomul din mijlocul gradinii?

Geneza 3:6

a. bun de mancat
b. de droit ca sa-i deschida cuiva mintea
c. placut de privit
3. Ce lucruri i-a spus Dumnezeu sarpelui?
a. blestemat esti intre toate vitele si intre toate fiarele de pe camp
b. vrajmasie voi pune intre tine si femeie
c. aceasta iti va zdrobi capul, si tu ii vei zdrobi calcaiul

Geneza 3:14

.

