Examen 2
•

Geneza cap. 27-36

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

1

. Dumnezeu S-a aratat noaptea in vis lui Laban si i-a zis: “Fereste-te sa spui o vorba rea lui Iacov!” G. 31:24

2

. Solii i-au spus lui Iacov ca fratele sau Esau merge inaintea lui cu trei sute de oameni.

3

. Esau a alergat inaintea lui Iacov, l-a imbratisat, I s-a aruncat pe grumaz si l-a sarutat.

Geneza 32:6
Geneza 33:4

4.
. Iacov ii spune lui Esau: “M-am uitat la fata ta cum se uita cineva la Fata lui Dumnezeu, si tu m-ai primit cu
bunavointa.”
Geneza 33:10
5.
. Iacov a zis casei lui sa scoata dumnezeii sraini care sunt in mijlocul lor ca se vor sui la Betel, unde va ridica
un altar Domnului, care l-a ascultat in ziua necazului lui si care a fost cu el in calatorie.
Geneza 35:2-3

•

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

1.Unde l-a lovit pe Iacov omul acela care a luptat cu el?

Geneza 32:25

a. la mana
b. la picior
c. la incheietura coapsei
2. Ce inseamna El-Elohe-Israel?

Geneza 33:20

a. Domnul este steagul meu
b. Domnul este Dumnezeul lui Israel
c. Domnul este turnul de veghere
3. Unde a ajuns Iacov de si-a zidit o casa si a facut colibe pentru turme?

Geneza 33:17

a. Sucot
b. Seir
c. Peniel
4. Ce s-a raspindit peste cetatile care-i inconjurau, incat locuitorii lor nu au urmarit pe fii lui Iacov ? Geneza 35:5
a. mania Domnului
b. groaza Domnului
c. urgia Domnului
5. Ce inseamna Beniamin?
a. fiul durerii mele
b. fiul dreptei
c. fiul mangaierii mele

Geneza 35:18

•

Faceti asocierile (1 punct fiecare)
1 Galed
a. Veghere

Geneza 31:47,49

2 Mitpa

b. Movila martuiei

3 Mahanaim

c. Fata lui Dumnezeu

4 Israel

d. Tabara indoita

5Peniel

e. Cel ce lupta cu Dumnezeu

• Scrieti raspunsul correct. (4 puncte fiecare)
1. Iacov ii spune lui Laban: “Ziua ma topeam de
mi fugea somnul de pe ochi.
2. Sihem savarsise o
niciodata.

, iar noaptea ma prapadeam de
Geneza 31:40

si-

in Israel, culcandu-se cu fata lui Iacov: asa ceva n-ar fi trebuit sa se faca
Geneza 34:7

3.. Cati ani a trait Isaac?
4. Ce inseamna Esau?

32:2,28,30

.

Geneza 35:28

.

5. Care din fii lui Iacov s-a culcat cu Bilha, tiitoarea tatalui sau?

Geneza 36:8
.

Geneza 35:22

•

Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului correct. (poate fi 1, 2, 3 sau nici un raspuns
corect) 5p
1. Care din fratii Dinei au ucis pe toti barbatii din cetatea unde era Sihem care necinstise sora ? G.34:25
a. Simeon
b. Isahar

c. Levi
2. Ce ii spune Dumnezeu lui Iacov cand I se arata la intoarcerea lui din Padan-Aram?

Geneza 35:10-12

a. nu te vei mai chema Iacov, ci numele tau va fi Israel
b. tie iti voi da tara pe care am dat-o lui Avraam si lui Isaac
c. un neam, o multime de neamuri se vor naste din tine si chiar imparati
3. Care erau numele nevestelor lui Esau?
a. Ada
b. Oholibama
c. Basmat

Geneza 36:2,3

