
Exod 21-24 

 

I. ADEVARAT SAU FALS 

1. Dacă un om va lovi cu băţul pe robul său, iar robul mai trăieşte o zi sau două iar apoi moare, 

stăpânul să nu fie pedepsit. 

2. Dacă stăpânul robului evreu i-a dat o nevastă şi a avut fii şi fiice cu ea, nevasta şi copiii să iasă 

împreună cu el. 

3. Dacă un bou va împunge şi va omorî pe un om, stăpânul boului să fie pedepsit cu moartea. 

4. Hoţul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea; dacă n-are nimic, să fie vândut rob, ca 

despăgubire pentru furtul lui. 

5. Dacă un om împrumută altuia o vită, şi vita îşi strică un mădular sau moare şi stăpânul e de 

faţă, nu i-o va plăti. 

6. Dacă un om dă cu chirie altuia o vită, şi vita îşi strică un mădular sau moare  preţul chiriei va 

fi de ajuns. 

7. Să nu te iei după mulţime ca să faci rău şi la judecată să mărturiseşti trecând de partea celor 

mulţi. 

8. Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, să treci pe lângă el, fără să-i ajuţi să ia 

povara de pe măgar. 

9. Poporul nu avea voie să se suie la Domnul împreună cu Moise şi să I se închine. 

10.  Moise, Aaron, Nadab şi Abihu şi cu şaptezeci de bătrâni ai lui Israel au văzut pe Dumnezeul 

lui Israelşi totuşi nu au murit. 

 

II. ALEGE O VARIANTA CORECTA 

1. Daca se vor certa doi oameni si unul din ei va lovi pe celalalt cu o piatra sau cu pumnul fara 

sa-i pricinuiasca moartea, dar silindu-l sa stea la pat, iar el se va scula si se va plimba afara, 

sprijinit pe un toiag:  

a) să fie despăgubit pentru încetarea lucrului lui şi să fie îngrijit până la vindecare de cel care l-a 

lovit          b) cel ce l-a lovit sa fie pedepsit          c) cel ce l-a lovit sa primeasca aceleasi lovituri 

2. Care era pedeapsa celui ce lovea o femeie însărcinată pricinuindu-i naşterea înainte de vreme? 

a) pedeapsa o hotărau cei ce judecau pricina          b) o gloabă pusă de soţul femeii          c) viaţă 

pentru viaţă şi dinte pentru dinte 

3. Dacă izbucneşte un foc şi întâlneşte mărăcini în cale şi arde grâul în snopi sau în picioare sau 

câmpul, cel ce a pus foc să fie silit să dea  

a) înapoi îndoit          b) o despăgubire deplină          c) o gloabă stabilită de judecători 

4. Dacă un om înşală pe o fată nelogodită şi se culcă cu ea 



a)  va plăti în argint preţul zestrei cuvenite fetelor          b) va fi pedepsit cu moartea          c) i va 

plăti zestrea şi o va lua de nevastă 

5. Sărbătoarea strângerii roadelor trebuia ţinută 

a) în luna spicelor          b) la sfârşitul anului          c) când urmează să-şi strângă de pe câmp 

roadele 

6. Îţi voi întinde hotarele de la _________________ şi de la ___________________ 

a) Marea Roşie până la marea filistenilor,    pustie până la râu (Eufrat)          b) Marea Roşie până 

la marea heviţilor,    pustie până la râu (Eufrat)          c) Marea Roşie până la marea Cananiţilor,   

pustie până la Râu (Eufrat) 

7. Când a zidit Moise un altar Domnului? 

a) inainte de a se urca pe munte          b) in ziua aceea          c) dis de dimineata 

8. Pe cine a trimis Moise să aducă arderi de tot Domnului, ca jertfe de mulţumire? 

a) pe niste tineri          b) pe preoti             c) pe Aaron, Nadab şi Abihu 

9. Ce a făcut Moise cu jumătate din sângele taurilor ce au fost aduşi ca jertfe de mulţumire 

Domnului? 

a) a sfinţit poporul          b) a stropit altarul          c) a uns uşiorii casei 

10. Dumnezeu a dat poporului Israel Legea şi poruncile pentru: 

a) învăţătura lor          b) ca să se teamă de Dumnezeu          c) ca să ştie cum să slujească 

Domnului 

 

III. ASOCIERI 

1. Sarbatoarea Azimilor                                a. intaiul nascut 

2. Sarbatoarea Secerisului                             b. iesirea din Egipt 

3. Sarbatoarea Strangerii Roadelor               c. pârga celor dintîi roade 

4. sa inchini Domnului                                  d. Cele dintai roade 

5. sa aduci in Casa Domnului                        e. Sfarsitul anului 

 

IV. UNA, DOUA, TREI SAU NICI O VARIANTA CORECTA 

1. Trebuia pedepsit cu moartea cel care: 

a) va lovi pe tatăl său sau pe mama sa          b) va fura un om şi-l va vinde sau îl va ţine în 
mâinile lui          c) a blestema pe tatăl său sau pe mama sa 

2. Cine trebuia să mănânce din rodul pământului, al viei şi al măslinului, în anul al şaptelea? 

a)  săracii poporului          b) fiarele de pe camp          c) fiul roabei tale şi străinul 

3. Printre lucrurile pe care Dumnezeu i le spune poporului Israel să nu le facă sunt: 

a) să nu răspândeşti zvonuri neadevărate.          b) Să nu părtineşti pe sărac la judecată.        c) 
să nu faci legământ cu popoarele străine, nici cu dumnezeii lor. 


