
EXOD 29-32 

 

I. ADEVĂRAT SAU FALS 

1. Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi dupa el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și 

când vor fi închinați în slujbă 

2. Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi purtate timp de șase zile, de acela din fiii lui care îi va 

urma în slujba preoției, care va intra în cortul întalnirii. 

3. Pentru arderea tămâiei, altarul era făcut din aramă. 

4. Când se va face numărătoarea, copiii lui Israel trebuie să dea Domnului un dar în bani, pentru 

răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviți de nici o urgie. 

5. Ligheanul de aramă, cu piciorul lui de aramă, să fie așezat între cortul întâlnirii și altar.  

6. Tămâia trebuia să fie alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și 

sfântă. 

7. Bețaleel era fiul lui Ahisamac. 

8. Dumnezeu i-a dat putere lui Bețaleel să lucreze în aur, argint și pietre scumpe. 

9. A treia zi după ce Aaron a zidit un altar înaintea vițelului, poporul a adus jertfe de mulțumire. 

10. Când a văzut Moise vițelul și jocurile, s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a 

sfărâmat de piciorul muntelui. 

 

II. ALEGE O SINGURĂ VARIANTĂ CORECTĂ 

1. Carnea berbecelui pentru închinarea în slujba Domnului trebuia fiartă într-un loc 

a) ascuns          b) sfânt          c) la vedere 

2. Câte zile trebuia să se faca ispășire pentru altar și să-l sfințească? 

a) șapte          b) cinci          c) trei 

3. Pentru jertfa necurmată, trebuia să se jertfească în fiecare zi  

a) doi viței          b) doi berbeci          c) doi miei de un an 

4. Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, va plăti darul ridicat 

pentru Domnul, și anume 

a) un siclu          b) o jumătate de siclu          c) 2 sicli 

5. Tămâia trebuia să se piseze mărunt și pusă în cortul întâlnirii 

a) înaintea mărturiei          b) pe altar          c) lângă chivot 

6. Din ce seminție era Oholiab? 



a) Iuda          b) Simeon          c) Dan 

7. Domnul i-a spus lui Moise că poporul era 

a) încăpățânat          b) credincios          c) înțelept 

8. Aaron făcuse poporul să fie  

a) încăpățânat          b)rău          c) fără frâu 

9. Pentru că făcuse vițelul făurit de Aaron, Domnul a lovit poporul cu 

a) urgie          b) sărăcie          c) lepră 

10. Cine a zis “În tabără este un strigăt de razboi”? 

a) Iosua          b) Moise          c) Aaron 

 

III. ASOCIERI 

1. Oholiab                                   a. Tămâie 

2. Bețaleel                                   b. Hur 

3. Onice mirositoare                    c. Untdelemnul sfânt 

4. Trestie mirositoare                   d. Dan 

5. Uri                                            e. Iuda 

 

IV. UNA, DOUĂ, TREI SAU NICI UN RĂSPUNS CORECT 

1. Dumnezeu l-a umplut pe Bețaleel cu Duhul Lui, și i-a dat duh de 

a) știință          b) înțelepciune          c) pricepere 

2. Pe cine trebuia să omoare fiecare din copiii lui Levi? 

a) pe frate          b) pe prieten          c) pe ruda 

3. Domnul a zis lui Moise că va șterge din Cartea Lui pe cel care  

a) a păcătuit împotriva Lui          b) a cârtit împotriva Lui          c) a mințit  


