Examen 1
•

Geneza cap. 21-26

1

Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie. (2 puncte fiecare)
. Domnul a implinit fata de Sara ce fagaduise.
Geneza 21:1

2

. Avraam era in varsta de o suta de ani la nasterea fiului sau Isaac.

Geneza 21:5

3

. Dumnezeu a auzit glasul lui Agar, si Ingerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar.

Geneza 21:17

4.

. Avraam a locuit multa vreme ca strain in tara filistenilor.

Geneza 21:34.

5.

. Avraam ii spune lui Isaac:”Dumnezeu Insusi va purta grija de mielul pentru arderea de tot “ Geneza 22:8

• Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct (doar un raspuns) (3 puncte fiecare)
1.Ce nu va face fiul roabei impreuna cu Isaac?
Geneza 21:10
a. nu va locui impreuna
b. nu va mosteni impreuna
c. nu va munci impreuna
2. Unde il trimete Avraam pe robul sau ca sa-i aduca nevasta fiului sau Isaac?

Geneza 24:4

a. la fetele canaanitilor
b. la fetele filistenilor
c. la rudele sale
3. Pe cine va trimete Domnul inaintea robului lui Avraam ca sa aduca nevasta fiului sau?

Geneza 24:7

a. pe un proroc
b. pe un om al lui Dumnezeu
c. pe Ingerul Sau
4. Cate camile a luat robul lui Avram avand toate lucrurile de pret ale stapanului si a plecat in cetatea lui
Nahor?
Geneza 24:10
a. 10
b. 20
c. 14
5. Cati ani a trait Sara?

Geneza 23:1

a. 120 ani
b. 127 ani
c. 130 ani
•

Faceti asocierile (1 punct fiecare)

Geneza 21:20,22,33 23:2,9

1 Picol

a. pestera Macpela

2 Ismael

b. capetenia ostirii

3 Beer-Seba

c. vanator cu arcul

4 Chiriat-Arba

d. tamarisc

5 Efron

e. Hebron

• Scrieti raspunsul correct. (4 puncte fiecare)
1. Cum se numeste tatal lui Rebeca?
2. Fata care ii va da apa sa bea robului lui Avraam si ii va da si
randuit-o Dumnezeu pentru Isaac.
3. Cum se numea fratele lui Rebeca?

Geneza 22:23.
sa fie aceea pe care a
Geneza 24:14.
Geneza 24:29

4. Robul lui Avraam a binecuvantat pe Domnul care l-a calauzit pe calea ce
5. Ce le-a dat robul lui Avraam fratelui si mamei Rebecii?
•

Geneza 24:48
Geneza 24:53

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

1. Ce ii spune Dumnezeu lui Avraam cand a vazut ca el a ascultat si a pus pe fiul sau pe altar?

Geneza 22:17,18

a. te voi binecuvanta foarte mult si-ti voi imnulti foarte mult samanta
b. samanta ta va stapani cetatile vrajmasilor ei
c. toate neamurile pamantului vor fi binecuvantate in samanta ta pentru ca ai ascultat de porunca Mea
2. Cum era Rebeca?

Geneza 24:16

a. era foarte frumoasa
b. era fecioara
c. niciun barbat n-avusese legaturi cu ea
3. Ce lucrui a dat robul lui Avraam Rebecii?
a. scule de argint, scule de aur si imbracaminte
b. doua bratari, grele de zece siclii de aur
c. o veriga de aur de greutatea unei jumatati de siclu

Geneza 24:22,53

