Examen 2

Geneza cap. 11-20

•

Puneti A (adevarat) sau F (fals) in dreptul fiecarei afirmatie. (2 puncte fiecare)
1
. Cuvantul Domnului a vorbit lui Avram intr-o vedenie, si a zis: “Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul
tau, si rasplata ta cea foarte mare.”
Geneza 15:1
2
. Domnul ii spune lui Avraam “Legamantul meu il voi incheia cu Isaac, pe care il va naste Sara la anul pe
vremea aceasta.”
Geneza 17:21
3

. Domnul ii spune lui Avraam: “Este oare ceva prea greu pentru Domnul?”

Geneza 18:14

4.

. Melhisedec era imparat al Salemului, preot al Dumnezeului celui Preainalt.

Geneza 14:18,19

5.

. Avraam statea inaintea Domnului si Ii zice: “Vei nimici Tu oare pe cel bun impreuna cu cel rau? G. 18:23

•

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

1. La cate zile orice copil de parte barbateasca sa fie taiat imprejur ca semn al legamantului ?

Geneza 17:12

a. 7 zile
b. 8 zile
c. 10 zile
2. Cati ani avea Ismael cand a fost taiat imprejur?

Geneza 17:25

a. 13 ani
b. 14 ani
c. 15 ani
3. Ce i-a dat Abimelec lui Avraam ca dovada de cinste pentru Sara?

Geneza 20:16

a. cinci zeci de talanti de argint
b. zece talanti de aur
c. o mie de arginti
4. Dumnezeu ii spune lui Abimelec sa-i dea nevasta inapoi lui Avraam pentru ca acesta este …. si se va
ruga pentru el si va trai.
Geneza 20:7
a. un evreu
b. un credincios
c. un proroc
5. Cu cati viteji slujitori nascuti in casa lui, Avraam a pornit ca sa scape pe Lot?
a. 320
b. 318

Geneza 14:14

c. 310
•

Faceti asocierile (1 punct fiecare)
1 Bera
a. imparatul Elamului

Geneza 14:1-2

2 Chedorlaomer

b. imparatul Gomorei

3 Amrafel

c. imparatul Sodomei

4 Birsa

d. imparatul Elasarului

5 Arioc

e. imparatul Sinearului

• Scrieti raspunsul correct. (4 puncte fiecare)
1. Domnul a zis: “Strigatul impotriva Sodomei si Gomorei s-a marit si
nespus de greu.

lor intradevar este
Geneza 18:20

2. Cu ce i-a lovit pe oamenii care erau la usa casei lui Lot, cei doi barbati (ingeri)?
3. Domnul a facut sa ploua peste Sodoma si Gomora

si

. G. 19:11

de la Domnul din cer. Geneza 19:24

4. In ce s-a prefacut nevasta lui Lot uitandu-se inapoi?
5. Cum se numea cetatea unde a fugit Lot ca sa-si scape viata?

.
.

Geneza 19:26
Geneza 19:30

•

Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct. (poate fi 1, 2, 3 sau nici un raspuns
corect) 5p
1. Ce spune Domnul despre Avraam cand se indrepta spre Sodoma ca sa o nimiceasca? Geneza 18:17-19
a. Sa ascund Eu oare de Avraam ce am sa fac?
b. Avraam va ajunge negresit un neam mare si puternic si in el vor fi binecuvantate toate neamurile pamantului

c. Eu il cunosc si stiu ca are sa porunceasca fiilor lui si casei lui dupa el sa tina Calea Domnului
2. Cand avea Avram varsta de nouzeci si noua de ani Domnul i s-a aratat si i-a zis:

Geneza 17:1,4,6

a. Eu sunt Dumnezeu cel Atotputernic. Umbla inaintea Mea si fii fara prihana.
b. Iata legamantul Meu pe care-l fac cu tine: vei fi tatal multor neamuri
c. voi face din tine neamuri intregi; si din tine vor iesi imparati
3. Ce ii spune Ingerul Domnului lui Agar cand aceasta a fugit de stapana ei?
a. intoarce-te la stapana ta si supune-te sub mana ei
b. vei naste un fiu, caruia ii vei pune numele Ismael
c. va fi ca un magar salbatic printre oameni

Geneza 16:9-12

