STARY TESTAMENT. ABRAHAM 6.

Przeczytaj fragment z 1 Księgi Mojżeszowej rozdział 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18:1-16
i odpowiedz na pytania:
1. Ile lat miał Abram, gdy wyszedł z Haranu:
a) 80
b) 100
c) 75

Maksymalna liczba punktów
do zdobycia za lekcję nr 6 –

2. Abram udał się do Egiptu, ponieważ w Kanaanie:
a) była wojna
b) był głód
c) była powódź
3. Faraon zabrał na swój dwór Saraj ponieważ:
a) była piękną kobietą
b) potrzebował sprzątaczki
c) szukał żony dla syna
4. Gdy Abram rozstał się z Lotem, Lot wybrał teren nad rzeką:
a) Eufrat
b) Jordan
c) Nil
5. W tych czasach trwała wojna pomiędzy królami. Było ich przeciw sobie:
a) 2 i 3
b) 4 i 5
c) 5 i 6
6. Gdy uprowadzono Lota, Abram ruszył w pościg aby go uwolnić aż do:
a) Haranu
b) Dan
c) Kiriataim
7. Król Salemu to:
a) Amrafela
b) Melchisedek
c) Arioch
8. Zanim Pan Bóg zawarł przymierze z Abramem, dziedzicem miał zostać:
a) Kedorlaomer z Elamu
b) Eliezer z Damaszku
c) Choryta z Seir
9. Hagar pochodziła z:
a) Libanu
b) Jordanii
c) Egiptu
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10. Jaka różnica wieku była pomiędzy Ismaelem i Izaakiem:
a) 14
b) 16
c) 20
11. W którym dniu po urodzeniu Pan Bóg przykazał obrzezać chłopców:
a) 1
b) 5
c) 8
12. Pan ukazał się Abrahamowi w dąbrowie:
a) Ciemnej
b) Mamre
c) Galilejskiej
13. Sara dla trzech mężów miała sporządzić:
a) Cielę
b) Wino
c) Placki
14. Abraham postawił przed trzema mężami do jedzenia:
a) wodę, chleb, masło
b) mleko, masło, cielę
c) wino, chleb, cielę
15. Mężowie, którzy gościli u Abrahama, zapowiedzieli, że jego żona będzie miała syna.
Jak zareagowała Sara?:
a) była zdumiona
b) śmiała się
c) obraziła się
16. Mężowie, którzy gościli u Abrahama, udali się w kierunku:
a) Soaru
b) Dan
c) Sodomy
17. Abrahamowi miał się narodzić syn o imieniu:
a) Izaak
b) Jakub
c) Ezaw
18. Wypisz synów Teracha:
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