
 

 

GENEZA 12-23 

 

1.  Ce vârstă avea Avraam când a ieșit din Haran? (12:4) 
a) șaptezeci și cinci de ani; 
b) optzeci și doi de ani; 
c) optzeci de ani. 
 

2.  Ce a căpătat Avraam de la Faraon când a ajuns în Egipt? (12:16) 
a) vite, aur și argint; 
b) robi și roabe; 
c) cămile, oi și măgărițe. 
 

3. Câți viteji a înarmat Avraam când a auzit că Lot fusese luat prins de război? (14:14) 
a) 315 viteji; 
b) 318 viteji; 
c)312 viteji. 
 

4. Cum se numeau cei trei oameni care au mers alături de Avraam în lupta pentru 
eliberarea  lui Lot? (14:24 ) 
a) Aner, Eșcol și Mamre; 
b) Evreul, Bera și Eliezer; 
c) Birșa, Șineab și Șemeeber. 
 

5. Ce animale trebuiau aduse ca jertfă de Avraam la porunca Domnului? (15:9) 
a) o juncană de trei ani și o capră de trei ani; 
b) un pui de porumbel și o turturea; 
c) un berbec de trei ani. 
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6. Completați versetul din Geneza 12:2. 
 
,,Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o 
binecuvântare.’’ 
 
7. În afară de Avraam Dumnezeu se mai descoperă și altor oameni. Enumerați două 
dintre aceste personaje și ocazia specială când li se vorbește direct (sau prin înger): 

- Agar, însărcinată, fuge de Sara, lângă izvor în pustie  (16:17,18) 

- Lot, salvarea din Sodoma (19:1,12) 

- Abimelec, împăratul Gherarului, o luase pe Sara de la Avraam (20:03) 

- Agar, izgonită cu Ismael, în pustia Beer-Șebei (21:17) 

8. Completați cu numerele corespunzătoare în enunțurile de mai jos:  

a) _12_  ani, timpul robiei sub Chedorlaomer a celor din Sodoma și Gomora; (14:4) 
b) _6_ mijlociri face Avraam înaintea Domnului pentru cruțarea Sodomei, tot scăzând 

numărul oamenilor buni din cetate; (18:23-32) 
c)  _5_ împărați răsculați împotriva a 4 conduși de Chedorlaomer; (14:9) 
d) _400_  ani va fi robia seminței lui Avraam într-o țară străină; (15:13) 
e) _318_ din cei mai viteji slujitori ai lui Avraam merg cu el la luptă; (14:14) 
f) _13_ ani avea Ismael când a fost tăiat împrejur; (17:25) 
g) _3_ oameni reușesc să scape la munte, din nimicirea Sodomei (19:30) 
h) _7_ mielușele dă Avraam lui Abimelec ca mărturie că el a săpat o fântână (21:30) 
i) _8_  verișori are Isaac din partea mătușii Milca și a unchiului Nahor (22:23) 
j) _2_ slugi îl însoțesc pe Avraam și Isaac spre Moria (22:3)  

9. Câți ani avea Avraam când Agar l-a născut pe Ismael? (16:16) 
a) optzeci și opt de ani;  
b) optzeci și șase de ani; 
c) optzeci și patru de ani. 
 

10. Care a fost semnul legământului dat de Dumnezeu lui Avraam? (17:11) 
a) cetatea va fi nimicită; 
b) tăierea împrejur a tuturor copiilor; 
c) tăierea împrejur. 
 

11. Când i s-a arătat Dumnezeu lui Avraam la 99 de ani i-a zis: (17:1) 
a) umblă înaintea Mea; 
b) fii fără prihană; 
c) Eu sunt Cel ce sunt. 
 



12. Cine trebuia tăiat împrejur din neam în neam? (17:12) 
a) robul născut în casă; 
b) robul cumpărat; 
c) sămânța lui Avraam de parte bărbătească. 
 

13. Cine declară interogativ: ,,Este oare ceva prea greu pentru Domnul?”?(18:14) 
a) Avraam; 
b) Îngerul Domnului;  
c) Dumnezeu. 
 
14. CĂLĂTORIA LUI AVRAAM:  Așază în ordine locurile prin care a călătorit 
Avraam, de la plecarea din țara sa. Scrie în dreptul fiecărei afirmații numărul potrivit: 
(0,5p x 6) 

__4__Avram s-a întors în Canaan și a locuit acolo (13:12) 

__1__Avram a plecat spre țara Canaan. (12:5) 

__3__Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască acolo o vreme din pricina foametei. (12:10) 

__5__ Avram și-a ridicat corturile și a locuit lângă stejarii lui Mamre. (13:18) 

__2__Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. (12:6) 

__6__Avraam a plecat și a locuit în Gherar. (20:1) 
 
15. În ce context apar expresiile de mai jos? Scrie litera corespunzătoare în dreptul 
fiecărei expresii. (1p x 3) 
 

1. Fir de ață __c__ (14:23)   a. Isaac este făgăduit din nou (18:6) 
2. Făină albă __a__ (18:6)   b. Izgonirea Agarei în pustie (21:16) 
3. Aruncătură de arc __b__ (21:16)  c. Cererea împăratului Sodomei (14:23) 

 
16. Completați versetul din Geneza 15:1. 

După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: 
„Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.”          
 
17. Scrieți din memorie versetul din Geneza 15:6. 
 
,,Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.’’ 
  
18. Ce știa Domnul despre Avraam și casa lui? (18:18,19)  
 a) va porunci casei lui să țină Calea Domnului; 
b) vor ajunge un neam mare,  în el vor fi binecuvântate toate neamurile; 
c) va face ce este drept și bine. 
 



 
19. În urma păcatului fetelor lui Lot se nasc copiii: (19:37,38) 
a) Ben-Ari tatăl benariților; 
b) Moab, tatăl moabiților; 
c) Ben-Amni, tatăl amoniților. 
 
 
20. În asaltul oamenilor stricați din Sodoma, intervin îngerii și: (19:10,11) 
a) încuie ușa; 
b) lovesc cu orbire pe toți cei din jurul casei; 
c) îl trag pe Lot în casă. 
 
 
21. Despre cine se spune că „au fost cuprinși de o mare spaimă”? (20:8) 
a)  despre slujitorii lui Abimelec; 
b) despre oștenii lui Picol; 
c) despre fiii lui Het. 
 
 
22. Ce credea Avraam despre țara în care locuia ca străin? (20:11) 
a) că este un loc bun de locuit între Cades și Șur; 
b) că în țara aceasta nu este nicio frică de Dumnezeu; 
c) că nu poate locui pentru multă vreme acolo. 
  

 
23. Unde a construit Avraam un altar Domnului? (0,75 p x 4) 
 
________________________________ lângă Sihem (12:6-7) 
________________________________ la răsărit de Betel (12:8) 
________________________________ lângă Hebron (13:18) 
________________________________ pe muntele din țara Moria (22:9) 
 
 

24. Completați versetul din Geneza 17:1b, 2. 

,,Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea mea, și fii fără prihană. Voi face un 
legământ între Mine și tine și te voi înmulți nepus de mult.’’ 
 

 
25. Cu cine a făcut Avram legătură de pace? (14:13) (1p x 3) 
 
_______________ Mamre 
_______________ Eșcol 
_______________ Aner 



26. Ce a cerut Sara, după ce l-a văzut pe fiul egiptencei Agar râzând? (21:10) 
a) ca să fie izgonit împreună cu mama lui; 
b) ca să se dea roabei egiptence pâine și un burduf cu apă și să i se dea drumul în pustiul     
    Beer-Șeba; 
c) ca Dumnezeu să-i facă dreptate. 

 

27. Ce lucru frumos se spune cu privire la fiul lui Agar? (21:13, 17, 20)                                    
a) că Dumnezeu îl va face un neam, pentru că și el este sămânța lui Avraam;                             
b) că Dumnezeu a auzit glasul copilului de unde era;                                                               
c) că Dumnezeu a fost cu copilul, care a crescut mare. 

 
28. Ce i-a jurat Îngerul Domnului lui Avraam, pentru că a ascultat de Domnul și n-a 
cruțat pe fiul său? (22:17, 18) 
a) „Te voi binecuvânta foarte mult”; 
b) „Îți voi înmulți foarte mult sămânța”; 
c) „Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate 
în sămânța ta.” 

 
29. Ce spune Avraam despre sine înaintea fiilor lui Het? (23:4) 
a) că este „străin și venetic” printre ei; 
b) că este ca „un domnitor al lui Dumnezeu” în mijlocul lor; 
c) că este „slujitorul Dumnezeului Celui Preaînalt”. 

 

30. Cum se numește peștera în care a fost înmormântată Sara? (23:9)                                 
a) Efron;                                                                                                                                     
b) Hebron;                                                                                                                                     
c) Macpela. 

 

31. În cadrul făgăduințelor făcute lui Avraam , Dumnezeu îi promite acestuia că 
sămânța lui va fi înmulțită foarte mult și folosește în acest scop trei comparații. 
Enumerați-le. (1p x 3) 

ca pulberea pământului (13:16) 

ca stelele cerului (22:17) 

ca nisipul de pe țărmul mării (22:17) 

 

32. Scrieți din memorie versetul din Geneza 20:6a. 

,,Știu și Eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva Mea.’’ 



33. Care din următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt false? Scrieți în dreptul 
fiecăreia litera corespunzătoare. (0,5p x 6) 

 _A_ Avraam a locuit ca străin in Gherar. (20:1) 

_A_ Dumnezeu i S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec. (20:3) 

_A_ Avraam s-a rugat lui Dumnezeu şi Dumnezeu a însănătoşit pe Abimelec, pe nevasta și 
roabele lui. (20:17) 

_F_ Lot a rămas în Țoar. (19:1) 

_F_ Sara era sora lui Avraam din partea mamă. (20:12) 

_F_ Avraam a adus ca jertfă la porunca Domnului: o juncană de trei ani, un miel de trei ani, 
un porumbel și o turturea. (15:9) 

34. Cine a spus următoarele cuvinte? Scrie numele personajului în dreptul afirmației. 
(1p x 3) 

__Abimelec_ ,,Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Jură-mi acum, aici, pe Numele lui 
Dumnezeu, că nu mă vei înșela niciodată…’’ (21:22, 23) 

__Îngerii__ ,,Scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri și tu în 
nelegiuirea cetății.’’ (19:15) 

__Agar_ ,,Tu ești Dumnezeu care mă vede!’’ (16:13) 

 

35. Realizează corespondențele dintre evenimentele următoare și locurile unde se petrec 
acestea. Scrie litera corespunzătoare evenimentului pe spațiile date. (0,5 p x 6) 

A B 

_d)_ 1. la poarta Sodomei 
_c)_ 2. lângă stejarii lui Mamre 
_e)_ 3. în valea Sidim 
_a)_ 4. în valea Șave 
_b)_ 5. în pustia Beer-Șeba 
___ 6. la Sihem. 

     a) Locul unde Avram fusese întâmpinat de împăratul  
         Sodomei. (14:17) 
     b) Locul pe unde a rătăcit Agar împreună cu fiul său după ce      
        a fost izgonită. (21:14) 
     c) Locul unde Avram a zidit un altar Domnului. (13:18) 
     d) Locul unde ședea Lot atunci când au venit cei doi îngeri.      
        (19:1) 
     e) Locul unde s-au adunat cei nouă împărați.(14:3) 
 

 

 

 

 


