
1 Ai cui fii au intrat in Egipt? Israel/Iacov 1
2 Cum se numeau fiii lui Iacov? Ruben, Simeon, Levi, Iuda, 2,3,4

Isahar, zabulon, Beniamin, Dan
Neftali, Gad, Aser

3 Cu cine au intrat fiii lui Iacov in Egipt? cu familiile lor 1
4 Cate suflete erau? 70 5
5 Unde era Iosif? Egipt 5
6 Cine a murit? Iosif, fratii lui, 6

varsta aceea de oameni
7 Cum au ajuns fiii lui Iacov? puternici 7
8 Ce au umplut ei? tara 7
9 Unde s-a ridicat un nou imparat? Egipt 8

10 Pe cine nu cunoscuse imparatul? Iosif 8
11 Cui a zis imparatul ca copiii lui Israel sunt mai mari si mai puternici ca si ei? poporului lui 9
12 Cum trebuiau ei sa fie fata de poporul Israel? Dibaci 10
13 Cand s-ar putea sa se uneasca poporul Israel cu vrajmasii? in caz de razboi 10
14 Ce au pus peste poprul Israel? Ispravnicei 11
15 Prin ce ii asuprea pe poporul Israel? munci grele 11
16 Cum se numeau cetatile? Pitom si Ramses 11
17 Ca ce slujeau cetatile? hambare 11
18 Cui slujeau cetățile de hambare Faraon 11
19 Cine i-a dus pe copiii lui Israel la o aspra robie? Egiptenii 13
20 Cum le-a facut viata? amara 14
21 Ce lucrari grele trebuiau israelitii sa faca? de lut si caramizi si de pe camp 14
22 Cum se numeau moasele Evreilor? Sifra si Pua 15
23 Pe cine trebuia sa omoare moasele? pe baieti 16
24 Ce trebuia sa faca moasele cu fetele? sa le lase sa traiasca 16
25 De cine se temeau moasele? de Dumnezeu 17
26 Cum erau femeile evreilor? vanjoase 19
27 Cand nasteau femeile evreilor? inainte de venirea moasei 19
28 Ce le-a facut Dumnezeu moaselor? case 21
29 De ce le facuse Dumnezeu case? pentru ca se temuse de El 21
30 Cine a dat o porunca la tot poporul egiptului? Faraon 22
31 Unde trebuiau aruncati baietii? in rau 22

1 Din ce casa era omul care a luat o nevasta? Levi 1
2 Ce a nascut femeia? un fiu 2
3 Cum era fiul? frumos 2
4 Cat l-a ascuns? 3 luni 2
5 Ce au luat ei? sicrias de papura 3
6 Cu ce l-au uns? lut si smoala 3
7 Unde au asezat sicriasul? intre trestii, pe malul raului 3
8 Cine pandea? sora copilului 4
9 Cine s-a pogorat sa se scalde? fata lui Faraon 5

10 Cine se plimbau pe marginea raului? fetele care o insoteau 5
11 Ce a zarit fata? sicriasul 5
12 Cine a mers sa ia sicriasul? roaba 5
13 Ce facea baietelul? plangea 6
14 De unde a vrut sa cheme doica? dintre femeile evreilor 7
15 Pentru ce avea nevoie de doica? sa alapteze copilul 7
16 Pe cine a chemat fata? pe mama copilului 8
17 Ce nume i-a pus copilului? Moise 10
18 Ce inseamna Moise? scos 10
19 De ce i-a pus numele Moise? l-a scos din ape 10
20 Cand a adus copilul inapoi? cand a crescut 10
21 La ce a fost martor Moise? la muncile grele ale fratilor sai 11
22 Cine a batut un evreu? un egiptean 11
23 Pe cine a omorat Moise? pe Egiptean 12
24 Unde l-a ascuns? in nisip 12
25 Pe cine a vazut Moise ca se certeau? pe 2 evrei 13
26 Cine cauta sa-l omoare pe Moise? Faraon 15
27 Unde a locuit Moise cand a fugit de Faraon? Madian 15
28 Langa ce a sezut Moise? fantana 15

Exod 1

Exod 2



29 Cine avea 7 fete? preotul din Madian 16
30 Cine le-a gonit pe fetele preotului din Madian? pastorii 17
31 Cine le-a adapat turma? Moise 17
32 Cum se numea tatal fetelor? Reuel 18
33 Unde s-a hotarat Moise sa locuiasca? la preot 21
34 Cum se numea nevasta lui Moise? Sefora 21
35 Cum se numea fiul lui Moise? Ghersom 22
36 Ce inseamna Ghersom? sunt strain aici 22
37 De ce i-a pus numele Ghersom? locuiesc ca strain intr-o tara straina 22
38 Din pricina cui gemeau copiii lui Israel? pricina robiei 23
39 Ce strigate scoteau copiii lui Israel? deznadajduite 23
40 Cine le-a auzit gemetele? Dumnezeu 25
41 Ce a facut Dumnezeu? a privit spre ei si a luat cunostinta la ei 25

Exod 5
1 Cine a mers la Faraon sa ii ceara sa lase poporul sa plece? Moise si Aaron 1
2 Unde vroiau sa praznuiasca un praznic? in pustie 1
3 Pe cine nu cunostea Faraon? pe Domnul 2
4 Pe cine nu va lasa Faraon sa plece? pe Israel 2
5 Cate zile vroiau sa mearga? 3 zile 3
6 Ce vor sa aduca ei in pustie? jertfe Domnului 3
7 Cu ce ar fi putut Dumnezeu sa ii bata? ciuma si sabie 3
8 Cine a zis Moise si Aaron ca li s-a aratat? Dumnezeu Evreilor 3
9 Cine i-a intrebat pe Moise si Aaron de ce abat poporul? imparatul Egiptului 4

10 Unde i-a trimis imparatul Egiptului pe Moise si Aaron? la lucrarile lor 4
11 De le ce abateau Moise si Aaron pe popor? de la lucrul lui 4
12 Cine s-a inmultit in tara? poporul 5
13 Cui i-a dat Faraon porunca? ispravniceilor norodului si logofetilor 6
14 Cand le-a dat porunca Faraon? chiar in ziua aceea 6
15 Ce nu mai aveau voie sa dea poporului? paie 7
16 Pentru ce erau bune paiele? facerea caramizilor 7
17 Ce trebuiau sa faca ei singuri? sa-si stranga paiele 7
18 Cate caramizi trebuiau sa le ceara? acelasi numar 8
19 Cum zicea Faraon ca este poporul? lenes 8
20 Dupa ce sa nu mai umble poporul? naluci 9
21 Cine a zis poporului ca nu le mai da paie? ispravniceii norodului si logofetii 10
22 Unde s-a raspandit poporul? in toata tara Egiptului 12
23 Ce a strans poporul in loc de paie? miriste 12
24 Cine sileau poporul? ispravniceii  13
25 Pe cine au batut ispravniceii? pe logofatii copiilor lui Israel 14
26 De cine erau pusi logofatii? ispravnicenii lui Faraon 14
27 Ce nu au ispravit ca mai inainte? numarul de caramizi 14
28 Cine s-au dus la Faraon sa se planga? Logofatii copiilor lui Israel 15
29 Cui nu li se mai dadea paie ca si mai inainte? robilor lui Faraon 16
30 Cum le-a spus Faraon ca sunt? niste lenesi si trantori 17
31 In ce fel de stare erau logofatii copiilor lui Israel? nenorocita 19
32 Cu cine s-au intalnit logofatii cand au iesit de la Faraon? Moise si Aaron 20
33 Cui erau ei urati? Faraon si slujitorilor lui 21
34 Ce le-au dat ei in mana? sabia 21
35 La cine s-a intors Moise? la Domnul 22

Exod 6
1 Cui i-a spus Domnul ca va vedea ca ii va face lui Faraon? Moise 1
2 Cine il va sili sa ii lase sa plece o mana puternica 1
3 De unde ii va izgoni? din tara lui 1
4 Cine a zis: Eu sunt Domnul? Dumnezeu 2
5 Cum s-a aratat Dumnezeu lui Avraam, Isaac si Iacov? Dumnezeul cel Atotputernic 3
6 Ce tara vroia sa le dea? tara Canaan 4
7 Ce tara era Canaan? tara calatoriilor sfinte 4
8 Cum au locuit in tara Canaan? ca straini 4
9 Ce a auzit Domnul? gemetele copiilor lui Israel 5

10 Cine ii tineau in robie? egiptenii 5
11 De ce si-a adus aminte Domnul? legamant 5
12 Cu ce ii va scapa Domnul? cu brat intins si mari judecati 6
13 Din ce ii va izbavi Domnul? din muncile lor si din robie 6
14 Ce i-a impiedicat sa il asculte pe Moise? deznadejedea si robia aspra 9



15 Care sunt fiii lui Ruben? Enoh, Palu, Hetron, Carmi 14
16 A cui fiii erau: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Tohar si Saul? Simeon 15
17 Din ce femeie era nascut Saul canaanita 15
18 Care sunt fiii lui Levi? Gherson, Chehat si Merari 16
19 Cati ani a trait Levi? 137 16
20 Cine sunt fiii lui Gherson? Libni si Simei 17
21 Cine sunt fiii lui Chehat? Amram, Itehar, Hebron Uziel 18
22 Cati ani a trait Chehat? 133 18
23 Care sunt fiii lui Merari? Mahli si Musi 19
24 Pe cine a luat de nevasta Amram? pe matusa Iochebed 20
25 Pe cine a nascut Iochebed? Moise si Aaron 20
26 Cati a trait Amram? 137 20
27 Cine sunt fiii lui Itehar? Core, Nefeg si Zicri 21
28 Cine sunt fiii lui Uziel? Misael, Eltafan si Sitri 22
29 Cine era sotul lui Eliseba? Aaron 23
30 A cui fiica era Eliseba Aminadab 23
31 A cui sora era Eliseba? Nahson 23
32 Cine erau fiii lui Aaron? Nadab, Abihu, EleazaR SI Itamar 23
33 Ai cui fiii sunt: Asir, Elcana, Abiasaf? Core  24
34 Pe a cui fata a luat de nevasta Eleazar? Putiel 25
35 Cine e fiul lui Eleazar? Fineas 25
36 Ce a zis Moise despre vorbirea lui? ca nu vorbeste usor 30
37 Cine nu are sa il asculte din cauza vorbirii? Faraon 30

Exod 7
1 Ce era Moise pentru Faraon? Dumnezeu 1
2 Ce grad de rudenie era intre Moise si Aaron? frate 1
3 Cine va fi prorocul lui Moise? Aaron 1
4 Cine va vorbi lui Faraon? Aaron 2
5 Cui ii va porunci Domnul? Moise 2
6 Ce va face Dumnezeu cu inima lui Faraon? o va impietri 3
7 Unde isi va inmulti Domnul semnele si minunile? Egipt 3
8 Cine nu ii va asculta pe Moise si Aaron? Faraon 4
9 Cum isi va scoate Domnul poporul din Egipt? prin mari judecati 4

10 Cine va cunoaste ca Eu sunt Domnul? Egiptenii 5
11 Pe cine va scoate Domnul din mijlocul Egiptului? copiii lui Israel 5
12 Cine a facut ce le poruncise Domnul? Moise si Aaron 6
13 Cati ani avea Moise cand a vorbit lui Faraon? 80 7
14 Cati ani avea Aaron cand au vorbit lui Faraon? 83 7
15 Ce va trebui sa zica Faraon? Faceti o minune 9
16 Cine trebuia sa ia toiagul? Aaron 9
17 Inaintea cui trebuiau sa arunce Aaron toiagul? Faraon si slujitorilor 9
18 In ce s-a prefacut toiagul? sarpe 10
19 Pe cine a chemat Faraon? intelepti si vrajitori 11
20 Cine au facut la fel ca ei? vrajitorii Egiptului 11
21 Prin ce au facut ei la fel? prin vrajitorii 11
22 Cine a inghitit toiegele? toiagul lui Aaron 12
23 Cine nu a ascultat de Moise si Aaron? Faraon 12
24 Cine s-a impietrit? inima lui Faraon 12
25 Cine i-a zis lui Moise despre inima lui Faraon? Domnul 14
26 Cand trebuia sa mearga Moise la Faraon? dis-de-dimineata 15
27 Unde are sa mearga Faraon dis-de-dimineata? la apa 15
28 Unde sa se infatiseze inainte lui Faraon? pe malul raului 15
29 Ce trebuia sa aiba Moise in mana? toiagul care s-a prefacut in sarpe 15
30 Unde trebuia sa slujeasca poporul Domnului? pustie 16
31 Ce va lovi Moise cu toiagul? apele raului 17
32 In ce se vor preface apele raului? sange 17
33 Cine vor pieri? pestii din rau 18
34 Ce se va intampla cu raul? se va imputi 18
35 Cum le va fi egiptenilor cand vor bea apa raului? greata 18
36 Cine va lua toiagul si va intinde mana? Aaron 19
37 Peste ce va intinde Aaron mana? ape, rauri, paraie, iazuri si balti 19
38 In care vase va fi sange? lemn si piatra 19
39 Unde a fost sange? toata tara Egiptului 21
40 Prin ce au facut vrajitorii Egiptului la fel? vrajitoriile lor 22
41 Unde s-a dus Faraon de la rau? acasa 23



42 Unde au sapat Egiptenii? imprejurimile raului 24
43 Ce doreau ei sa gaseasca? apa de baut 24
44 De unde nu puteau bea apa? rau 24
45 Cate zile au trecut dupa ce a lovit Domnul raul? 7 25

Exod 8
1 De ce trebuia poporul sa plece? sa-I slujeasca Domnului 1
2 Cine a vorbit lui Moise? Domnul 1
3 Unde sa mearga Moise? la Faraon 1
4 Ce va aduce Domnul daca nu v-a lasa poporul sa plece? broaste 2
5 Unde vor fi broaste? pe toata intinderea tarii 2
6 Ce va misuna de broaste? raul 3
7 Unde se vor sui si vor intra brastele? casa, odaia de dormit, in pat 3

casa slujitorilor si poporului
cuptoare si postavile de framantat paine

8 Cine sa intinda toiagul? Aaron 5
9 Peste ce sa intinda toiagul? rauri, paraie, iazuri 5

10 Cine a facut la fel ca si Aaron? vrajitorii 7
11 Cine i-a chemat pe Moise si pe Aaron? Faraon 8
12 Cui trebuiau sa se roage Moise si Aaron? Domnului 8
13 De unde sa departeze Domnul broastele? de la Faraon si poporul lui 8
14 Dupa ce se va ruga Moise unde vor ramanea brastele? in rau 9
15 Cand a zis Faraon sa se roage Moise Domnului? maine 10
16 Cine au iesit de la Faraon? Moise si Aaron 12
17 Cine a strigat catre Domnul cu orivire la broaste? Moise  12
18 Cum a facut Domnul? cum cerea Moise 13
19 Unde au pierit broastele? case, curti, ogoare 13
20 Cum au fost stranse broastele? gramezi 14
21 Ce s-a intamplat cu tara? s-a imputit 14
22 Ce avea Faraon acum? ragaz sa rasufle in voie 15
23 Ce si-a impietrit el? inima 15
24 Pe cine nu a ascultat Faraon? Moise si Aaron 15
25 Ce trebuia sa intinda Aaron? toiagul 16
26 Ce sa loveasca cu toiagul? tarana pamantului 16
27 In ce se va preface tarana? paduchi 16
28 Unde au aparut paduchii? pe oameni si pe dobitoace 17
29 Au putut vrajitorii sa faca si ei paduchi? nu 18
30 Ce au zis vrajitorii lui Faraon? aici este degetul lui Dumezeu 19
31 Cum era inima lui Faraon? impietrita 19
32 Cand sa mearga Moise inaintea lui Faraon? dis-de-dimineara 20
33 Ce va face Faraon dis-de-dimineata? iasa sa se duca la apa 20
34 Ce va trimite Domnul? muste canesti 21
35 Ce vor fi pline de muste? casele egiptenilor 21
36 Ce va fi acoperit de muste? pamantul 21
37 Ce tinut va fi deosebit? Gosen 22
38 Cine locuieste acolo? poporul Meu 22
39 Cine e in mijlocul acelui tinut? Domnul 22
40 Intre cine va fi deosebire? poporul Meu si poporul lui Faraon 23
41 Cand va fi semnul? maine 23
42 Ce a venit in casa lui Faraon si slujitorilor? un roi de muste canesti 24
43 Cine a fost pustiita de muste canesti? tara Egiptului 24
44 Unde le-a zis Faraon sa aduca jertfe? acolo in tara 25
45 Cum erau jertfele aduse Domnului pentru egipteni? uraciune 26
46 Cu ce ii vor ucide egiptenii? cu pietre 26
47 Ce drum vor face ei? de 3 zile 27
48 Cine a zis sa se roage pentru el? Faraon 28
49 Cine a facut cum cerea Moise? Domnul 31
50 Ce a facut Faraon si de data asta? si-a impietrit inima 32

Exod 9
1 De ce trebuia poporul sa plece? sa-I slujeasca Domnului 1
2 Cui trebuia Moise sa ii spuna? Faraon 1
3 Care Dumnezeu vorbeste? al evreilor 1
4 Peste ce va fi mana Domnului? turme de pe camp; cai 3

magari, camile, boi, oi 3
5 Ce va fi peste turmele de pe camp? ciuma foarte mare 3



6 Intre ce va face Domnul deosebire? turmele lui Israel si ale egiptenilor 4
7 Ale cui turme nu vor pieri? ale copiilor lui Israel 4
8 Ce a hotarat Domnul? vremea 5
9 Cand va face Domnul lucrul acesta? maine 5

10 Unde va face Domnul lucrul acela? in tara 5
11 Cine au pierit? toate turmele egiptenilor 6
12 Cine nu pierise? nici o vita din turmele lui Israel 7
13 Ce s-a intamplat cu inima lui Faraon? s-a impietrit 7
14 Cu ce trebuia sa isi umple mainile Moise si Aaron? cenusa din cuptor 8
15 Ce sa faca Moise cu cenusa? sa o arunce spre cer 8
16 Sub ochii cui sa arunce cenusa? Faraon 8
17 In ce se va preface cenusa? tarana 9
18 Ce va acoperi tarana? toata tara Egiptului 9
19 La ce va da nastere tarana? bube pricinuite de niste besici fierbinti 9
20 Pe cine vor aparea aceste bube? oameni si dobitoace 9
21 Cine nu s-au putut arata inaintea lui Moise? vrajitorii 11
22 Din ce cauza nu s-au aratat vrajitorii? bubelor 11
23 De cine nu a ascultat Faraon? Moise si Aaron 12
24 Cand trebuia sa se scoale Moise? dis-de-dimineata 13
25 Inaintea cui trebuia sa mearga Moise? Faraon 13
26 Ce trebuia sa faca Faraon? sa lase poporul sa plece 13
27 Ce are sa trimita Domnul de data aceasta? toate urgiile Lui 14
28 Impotriva cui va trimite Domnul urgiile Lui? inimii lui Faraon, slujitorilor, poporului 14
29 Unde nu este nimeni ca Domnul? pe tot pamantul 14
30 Cu ce putea sa il loveasac Domnul pe Faraon? ciuma  15
31 De ce a ramas Faraon in picioare? sa vada puterea Domnului 16

numele Lui sa fie vestit pe tot pamantul 16
32 Ce va bate maine la ceasul acela? o piatra mare 18
33 Ce trebuia sa puna la adapost? turmele si tot ce avea pe camp 19
34 Pe cine va bate piatra? oamenii si vitele de pe camp 19
35 Care dintre slujitorii lui Faraon si-au adunat in casa robii si turmele? cei ce se temeau de Cuvantul Domnului 20
36 Ce au facut slujitorii care nu au pus la inima Cuvantul Domnului? si-au lasat robii si turmele pe camp 20
37 Pe cine are sa bata piatra in tara Egiptului? oameni, vite, iarba 22
38 Ce a trimis Domnul cand Moise a intins toiagul spre cer? tunete si piatra 23
39 Ce cadea pe pamant? foc 23
40 Ce se amesteca cu piatra? foc 24
41 Ce a frant piatra? copacii de pe camp 25
42 Unde nu a batut piatra? Gosen 26
43 Despre cine a zis Faraon ca mai este vinovat? el si poporul lui 27
44 Cine zicea Faraon ca are dreptate? Domnul 27
45 Cand va ridica Moise mainile spre Domnul? cand va iesi din cetate 29
46 De cine nu se va teme Faraon si slujitorii lui? Domnul Dumnezeu 30
47 Ce se prapadisera? inul si orzul 31
48 Ce daduse in spic? orzul 31
49 Ce era in floare? inul  31
50 Ce nu se stricasera? graul si ovazul 32
51 De ce nu stricasera graul si ovazul? erau tarzii 32
52 Ce nu a mai cazut pe pamant? ploaia 33
53 Ce au incetat? tunetele si piatra 33

Exod 10
1 De ce a impietrit Domnul inima lui Faraon si a slujitorilor? ca sa faca semne in mijlocul lor 1
2 Cine a impietrit inima lui Faraon? Domnul 1
3 Cui trebuia istorisit? fiului, si fiul fiului 2
4 Ce vor cunoaste? ca Eu sunt Domnul 2
5 Cine s-a dus la Faraon? Moise si Aaron 3
6 Cum trebuia sa fie Faraon inainte Domnului? smerit 3
7 Ce va trimite Domnnul pe toata intinderea tarii? lacuste 4
8 Ce vor acoperi ele? fata pamantului 5
9 Ce vor manca? ce a ramas nevatamat 5

toti copacii
10 Ce vor umple lacustele? casele 6
11 Cum il vedeau slujitorii lui Faraon pe Moise? pacoste 7
12 Ce zicveau slujitorii ca piere? Egiptul 7
13 Pe cine au intors ei? Moise si Aaron 8
14 Cu cine a zis Moise ca va merge? copii, batranii, fiii, ficele, oi, boi 9



15 Ce vor tine in cinstea Domnului? sarbatoare 9
16 Cum le-a zis Faraon ca este gandul lor? rau 10
17 Pe cine a vrut Faraon sa lase sa plece? barbati 11
18 Ce a facut Domnul sa sufle? vant dispre rasarit 13
19 Cand a suflat vantul? toata ziua si toata noaptea 13
20 Cand au venit lacustele? dimineata 13
21 Cine a adus lacustele? vantul dinspre rasarit 13
22 Ce nu se mai vedea de lacuste? pamantul 15
23 Ce au mancat lacustele? iarba, rodul pomilor 15
24 Cum vedea Faraon aceasta urgie? de moarte 17
25 Ce a facut Moise dupa ce a iesit de la Faraon? s-a rugat Domnului 18
26 Ce a facut Domnul sa sufle? un vant foarte puternic de la apus 19
27 Unde a aruncat vantul lacustele? Marea Rosie 19
28 Cine a impietrit inima lui Faraon? Domnul 20
29 Pe cine nu a lasat Faraon sa plece? copiii lui Israel 20
30 Ce va fi peste tara cand Moise va intinde mana spre cer? intuneric 21
31 Ce fel de intuneric a fost in toata tara Egiptului? bezna 22
32 Cat timp a fost intuneric? 3 zile 22
33 Cum era in locul unde locuiau copiii lui Isarel? lumina 23
34 Cine a zis Faraon sa ramana in tara? oile si boii 24
35 Cine vor putea sa mearga cu ei? copiii   24
36 Ce a zis Moise ca nu trebuie sa ramana in tara? unghie 26
37 Ce ar fi putut Faraon sa le dea? jertfele si arderile de tot 25
38 Cu ce l-a amenintat Faraon pe Moise? moartea 28
39 Ce i-a raspuns Moise lui Faraon? nu ma voi mai arata inaintea ta 29

Exod 11
1 Ce va mai aduce Domnul asupra lui Faraon si a Egiptului? urgie 1
2 Cum ii va lasa sa plece? de tot 1
3 Cu cine trebuia Moise sa vorbeasca? poporul 2
4 De la cine trebuia poporul sa ceara vase? vecinul/vecina 2
5 Ce fel de vase trebuiau sa ceara? argint, aur 2
6 Cine a facut ca poporul sa capete trecere? Domnul 3
7 Inainte cui a capatat poporul trecere? egiptenilor 3
8 Cine era foarte bine vazut in tara Egiptului? Moise 3
9 Cand va trece Domnul prin Egipt? miezul noptii 4

10 Cine a spus ca Domnul va trece prin Egipt pe la miezul noptii? Moise 4
11 Cine vor muri? intaii nascuti din tara Egiptului 5
12 Unde sade Faraon? pe scaunul lui de domnie 5
13 Unde sta roaba? rasnita 5
14 Ce vor fi in toata tara Egiptului? tipete mari 6
15 Intre cine face Domnul deosebire? egipteni si Israel 7
16 Cine nu va chelali cu limba lui? caine 7
17 Cum se vor inchina inaintea lui Moise? pana la pamant 8
18 Cine se vor inchina pana la pamant inaintea lui Moise? toti slujitorii lui Faraon 8
19 Cine vor zice sa iasa? Moise si poporul care il urmeaza 8
20 Cum a iesit Moise de la Faraon? aprins de manie 8
21 Cine i-a zis lui Moise ca Faraon nu are sa ii asculte? Domnul 9
22 De ce nu o sa ii asculte Faraon? ca sa se inmulteasca minunile 9
23 Unde sa se inmulteasca minunile? tara Egiptului 9
24 Cine au facut toate aceste minuni inaintea lui Faraon? Moise si Aaron 10
25 Cine nu a lasat pe copiii lui Israel sa plece din tara lui? Faraon 10

Exod 12
1 Unde le-a vorbit Domnul lui Moise si Aaron? tara Egiptului 1
2 A cata luna va fi luna aceasta? luna dintai a anului 2
3 Cui trebuia sa vorbeasca Moise si Aaron? intregii adunari 3
4 In a cata zi a acestei luni fiecare om sa ia un miel? 10 3
5 Pe cine ajungea un miel? familie, casa 3
6 Daca era prea putini cu cine trebuia sa ia mielul? vecinul cel  mai de apropae 4
7 Dupa ce sa facea socoteala? numarul de suflete 4

cat poate manca fiecare 4
8 Cum trebuia sa fie mielul? fara cusur, parte barbateasca, de un an 5
9 Putea sa fie miel sau…? ied 5

10 Pana in ce zi trebuia pastrat? 14 6
11 Cine trebuia sa il injunghie seara? adunarea lui Israel 6



12 Ce sa unga cu sangele mielului? 2 stalpi si pragul de sus al casei 7
13 Ce sa manance chiar in noaptea acea? carnea 8
14 Cum trebuie gatita carnea? fripta la foc 8
15 Cu ce sa manance carnea? cu azimi si verdeturi amare 8
16 Cum nu avea voie sa il manance? crud sau fiert in apa 9
17 Ce sa faca daca va ramanea ceva nemancat? sa arda in foc 10
18 Cum sa le fie mijlocul cand mananca? incins 11
19 Ce sa aiba in picioare? incaltamintea 11
20 Ce sa aiba in mana? toiagul 11
21 Cum sa il manance? in graba 11
22 De ce sa faca aceste lucruri? Pastele Domnului 11
23 Cand va trece Domnul prin tara Egiptului? in acea noapte 12
24 Pe cine va lovi Domnul in noaptea aceea? toti intaii nascuti din tara Egiptului 12
25 Impotriva cui va face Domnul judecata? zeilor Egiptului 12
26 Ce la va sluji ca semn in casele unde vor fi? sangele 13
27 Ce niu ii va nimici cand va vedea sangele? urgie 13
28 Ce fel de sarbatoarea trebuia sa faca? in cinstea Domnului 14
29 Pentru cine sa fie o lege vesnica? pentru urmasi 14
30 Ce vor manca timp de 7 zile? azimi 15
31 Ce sa scoata din prima zi din casa? aluatul 15
32 Cine va fi nimicit? cine va manca paine dospita 15
33 Ce vor avea in prima zi? adunare de sarbatoare sfanta 16
34 In a cata zi vor mai avea o adunare de sarbatoare? 7 16
35 Ce sa nu faca in zilele acelea? nicio munca 16
36 Ce aveau voie sa faca in zilele acelea? sa pregateasca mancarea fiecarui ins 16
37 Ce Sarbatoarea trebuia tinuta? Azimilor 17
38 Ce va scoate Domnul in ziua acea din Egipt? ostile voastre 17
39 Din ce zi pana in ce zi a lunii intai saa manace azimi? 14-21 18
40 Pe cine a chemat Moise? toti batranii lui Israel 21
41 Pentru cine luam un miel batranii lui Israel? familiile lor 21
42 Ce injunghiau ei? Pastele  21
43 Ce sa ia apoi? manunchi de isop 22
44 In ce inmuiau manunchiul de isop? sangele din strachina 22
45 Ce sa unga cu sangele din strachina? pragul de sus si cei 2 stalpi ai usii 22
46 Pana cand sa nu iasa din casa? pana dimineata 22
47 Cui nu va ingadui sa intre in casele lor? Nimicitorului 23
48 Cum sa pazeasca aceste lucruri? ca o Lege 24
49 Pentru cine sa fie o lege? ei si copiii lor 24
50 In ce tara vor intra? pe care le-o da Domnul 25
51 Ce sa tina? obiceiul sfant 25
52 Cine vor intreba despre obiceiul acela? copiii 26
53 In cinstea cui era jertfa de Paste? Domnului 27
54 Pe langa cine a trecut Domnul? casele copiilor lui Israel 27
55 Cine s-a plecat si s-a inchinat pana la pamant? poporul 27
56 Cum facuse copiii lui Israel? cum poruncise Domnul 28
57 Cui poruncise Domnul? Moise si Aaron 28
58 Cand a lovit Domnul pe toti intaii nascuti? la miezul noptii 29
59 De la care intai nascut a pornit? Faraon 29
60 Pana la care intai nascut? cel inchis in temnita, ai dobitoacelor 29
61 Cand s-au sculat Faran, slujitorii si toti egiptenii? noaptea 30
62 Ce au fost in Egipt? mari tipete 30
63 Unde era mort? in fiecare casa 30
64 Cine a chemat pe Moise si pe Aaron in acera noapte? Faraon 31
65 Ce le-a zis Faraon sa isi ia? oile si boii 32
66 Cine zoreau poporul? Egiptenii 33
67 Ce se grabeau sa faca? sa ii scoata din tara 33
68 Ce se temeau ca o sa se intample? vor pieri 33
69 Ce si-a luat poporul? plamadeala (coca) 34
70 Ce si-au invelit in hanine? postavile cu plamadeala 34
71 Unde le-au pus? pe umeri 34
72 Cine a facut ce spusese Moise? copiii lui Israel 35
73 Ce au cerut egiptenilor? vase de argint si aur, haine 35
74 Cine a facut ca poporul sa capete trecere? Domnul 36
75 Inaintea cui a capatat poporul trecere? egiptenilor 36
76 Ce le-au implinit egiptenii? cererea 36
77 Pe cine au jefuit copiii lui Israel? egipteni 36



78 De unde au plecat copiii lui Israel? Ramses 37
79 Spre ce s-au indreptat copiii lui Israel? Sucot 37
80 Cati oamenii care mergeau pe jos erau? 600 de mii 37
81 Ce aveau cu ei? turme inseamnate de oi si boi 38
82 Ce au facut din plamadeala? turte fara aluat 39
83 Ce nu si-au luat cu ei? merinde 39
84 Cati ani au stat copiii lui Israel in Egipt? 430 40
85 Cine nu avea voie sa manace din Paste? starinii 43
86 Pe cine sa taie imprejur? pe orice rob cumparat cu bani 44
87 Cine sa nu manance? veneticul si simbriasul 45
88 Unde aveau voie sa le manance? casa 46
89 Ce sa nu zdrobeasca? nici un os 46
90 Ce sa nu ia afara? carnea 46
91 Cine sa faca Pastele? toata adunarea lui Israel 47
92 Cand va putea strainul sa faca Pastele Domnului? daca va fi taiat imprejur 48
93 Cine sa nu manance? nici un netaiat imprejur 48
94 Cine a scos din tara Egiptului pe copiii lui Israel? Domnul 51

Exod 13
1 Cui a vorbit Domnul? Moise 1
2 Pe cine sa puna deoparte ca sfant? pe orice intai nascut 2
3 Al cui este orice intai nascut dintre oameni si dobitoace? al Domnului 2
4 Cu ce mana i-a scos Domnul din Egipt? puternica 3
5 Ce sa nu manance? paine dospita 3
6 In ce luna au iesit? spicelor 4
7 In ce tara ii va duce Domnul? canaanitilor, hetitilor 5

amoritilor, hevitilor, iebusitilor
8 Ce curge in acea tara? lapte si miere 5
9 Cand sa tina slujba? in luna aceea 5

10 Ce sa manance timp de 7 zile? azimi 6
11 Cand sa fie o sarbatoare in cinstea Domnului? ziua 7 6
12 Ce sa nu se vada la ei in aceste 7 zile? nimic dospit, aluat 7
13 Cui sa spuna ca acestea sunt spre pomenirea ce a facut Domnul? fiului 8
14 Unde sa fie ca un semn? pe mana 9
15 Unde sa fie ca un semn de aducere aminte? pe frunte, intre ochi 9
16 Ce sa fie totdeauna in gura lor? Legea Domnului 9
17 De unde i-a scos Domnul cu mana puternica? Egipt 9
18 Cand sa tina porunca acesta? la vremea hotarata, din an in an 10
19 Cui a jurat Domnul ca le va da tara cananitilor? lor si parintilor lor 11
20 A cui este orice parte barbateasca? a Domnului 12
21 Ce sa faca cu orice intai nascut? sa il inchine Domnului 12
22 Pe cine sa rascumpere cu un miel? pe orice intai nascut al magaritei 13
23 Ce sa faca cu intaiul nascut daca nu il va rascumpara? sa ii franga gatul 13
24 Dumnezeu i-a scos cu mana lui atotputernica din Egipt di casa.. robiei 14
25 Cine s-a incapatanat? Faraon 15
26 Pe ce drum nu i-a dus Dumnezeu? care da in tara Filistenilor 17
27 Cum era acel drum? mai aproape 17
28 Ce era in tara Filistenilor? razboi 17
29 Ce ar fi facut poporul vazand razboiul? le parea rau si se intorceau inapoi 17
30 Pe ce drum a dus Dumnezeu poporul? spre pustie, spre Marea Rosie 18
31 Cum au iesit copiii lui Israel din tara Egiptului? inarmati 18
32 Ce a luat Moise cu el? oasele lui Iosif 19
33 Cine a pus pe fiii lui Israel sa jure? Iosif 19
34 Cand le-a zis Iosif sa ia oasele lui? cand ii va cerceta Domnul 19
35 Unde au tabarat cand au plecat din Sucot? Etam, marginea pustiei 20
36 Cine mergea inaintea lor? Domnul 21
37 Cum mergea Domnul inaintea lor ziua? stalp de nor 21
38 Cum mergea Domnul inaintea lor noaptea? stalp de foc 21
39 Ce facea stalpul de nor? calauzea pe drum 21
40 Ce facea stalpul de foc? ii lumina 21
41 Cand putea poporul sa mearga? zi si noapte 21
42 Cine nu se departa dinaintea poporului ziua? stalpul de nor 22
43 Cine nu se departa dinaintea poporului pe timpul noptii? stalpul de foc 22

Exod 14
1 Cui a vortbit Domnul? lui Moise 1



2 Unde sa tabarasca copiii lui Israel? inaintea Pi-Hahirotului 2
intre Migdol si mare
in fata cu Baal-Tefon

3 Cine va zice: s-au ratacit prin tara? Faraon 3
4 Cine ii inchide? pustia 3
5 Ce ii va face Domnul lui Faraon? ii va impietri inima 4
6 Ce va face Faraon? ii va urmari 4
7 Cine va face sa se arete slava Domnului? Faraon si oastea lui 4
8 Cine va stii ca Eu sunt Domnul? egiptenii 4
9 Ce s-a dat de stire imparatului Egiptului? ca poporul a luat fuga 5

10 Fata de cine s-a schimbat inima lui Faraon si a slujitorilor? fata de popor 5
11 Ce si-a pregatit Faraon? carul de razboi 6
12 Pe cine a luat Faraon cu el? oamenii de razboi 6
13 Cate care de lupta a luat? 600 7
14 Cine erau in carele Egiptului? luptatorii 7
15 Cine iesisera gata de lupta? copiii lui Israel 8
16 Cine i-a urmarit? egiptenii 9
17 Cine s-au inspaimantat foarte tare? copiii lui Israel 10
18 Catre cine au strigat copiii lui Israel dupa ajutor? Domnul 10
19 Ce i-au zis copiii lui Moise ca erau in Egipt? morminte 11
20 Unde nu vroiau sa moara? pustie 11
21 Cui voiau sa slujeasca ca robi? egiptenilor 12
22 Ce le va da Domnul in ziua aceea? izbavirea 13
23 Pe cine nu ii vor mai vedea niciodata? egiptenii aceia 13
24 Ce va face Domnul pentru ei? se va lupta 14
25 Cum trebuiau sa stea ei? linistiti 14
26 Ce a spus Domnul sa faca copiii lui Israel? porneasca inainte 15
27 Ce sa faca Moise cu marea? sa o despice 16
28 Pe unde vor trece copiii lui Israel? mijlocul marii 16
29 Cum vor trece prin mijlocul marii? ca pe uscat 16
30 Cine vor intra dupa ei in mare? egiptenii 17
31 Cine va face sa se arete Faraon, oasetea, caii si calaretii? slava Domnului 17
32 Cine mergea inaintea taberei lui Israel? Ingerul Domnului 19
33 Cine a stat inapoia lor? Ingerul Domnului si stalpul de nor 18
34 Cum era norul pe o parte? intunecos 20
35 Ce facea norul noaptea? lumina 20
36 Ce s-a intamplat cu cele 2 tabere? nu s-au apropiat una de alta 20
37 Cine si-a intins mana spre mare? Moise 21
38 Ce a pus Domnul in miscare? marea 21
39 Prin ce a pus Domnul marea in miscare? printr-un vant dispre rasarit 21
40 Cum a suflat vantul? cu putere 21
41 Cat timp a suflat vantul? toatra naoptea 21
42 Ce a uscat vantul? marea 21
43 Cum s-au despartit apele? in doua 21
44 Pe unde au trecut copiii lui Israel ca pe uscat? mijlocul marii 22
45 Cum stateau apele? ca un zid, la dreapta si la stanga 22
46 Ce au facut caii, carele si calaretii? au intrat dupa ei in mijlocul marii 23
47 Cand s-a uitat Domnul spre tabara egiptenilor? in staja diminetii 24
48 De unde s-a uitat Domnul spre tabara egiptenilor? din stalpul de nor si de foc 24
49 Ce a aruncat Domnul in tabara egiptenilor? invalmaseala 24
50 Ce au scos de la care? rotile 25
51 Ce s-a intamplat dupa ce le-a scos rotile? le-a ingreunat mersul 25
52 De unde vroiau sa fuga? dinaintea lui Israel 25
53 Impotriva cui se luptra Domnul? egiptenilor 25
54 Cui i-a zis Domnul sa intinda mana spre mare? Moise 26
55 Peste cine sa se intoarca apele? egipteni, care si calareti 26
56 Cand si-a luat marea repeziciunea cursului? spre dimineata 27
57 Ce au facut egiptenii? au luat-o la fuga 27
58 Unde a napastuit Domnul pe egipteni? in mijlocul marii 27
59 Ce au acoperit apele? carele, calaretii si toata oastea lui Faraon 28
60 Pe cine au vazut Israelul morti? egipteni 30
61 Unde erau egiptenii morti? tarmul marii 30
62 De cine s-a temut poporul? Domnul 31
63 In cine a crezut poporul? Domnul si in robul Sau Moise 31

Exod 15



1 Cine au cantat cantarea? Moise si copiii lui Israel 1
2 Cui au cantat ei cantarea? Domnului 1
3 Ce si-a aratat Domnul? slava 1
4 Pe cine a napastuit in mare? cal si calaret 1
5 Cine este taria mea? Domnul 2
6 Ce fel de razboinic este Domnul? viteaz 3
7 Cum este numele Lui? Domnul 3
8 Ce a aruncat El In mare? carele lui Faraon si oastea 4
9 Unde au fost inghititi luptatorii lui? Marea Rosie 4

10 Ce i-au acoperit? valurile 5
11 Unde s-au cobrat ca o piatra? fundul apelor 5
12 Ce si-a facut vestita dreapta Domnului? taria 6
13 Pe cine a zdrobit mana Domnului? vrajmasi 6
14 Pe cine trantesti la pamant? vrajmasi 7
15 Cum ii mistuie? ca o trestie 7
16 Ce s-au ingramadit? apele 8
17 Cum s-au ridicat talazurile? ca un zid 8
18 Ce s-au inghegat in mijlocul marii? valurile 8
19 Ce zicea vrajmasul ca va imparti? prada de razboi 9
20 Cum s-au afundat in adancimea apelor? plumbul 10
21 Dumnezeu este minunat in… sfintenie 11
22 Dumnezeu este bogat in.. fapte de lauda 11
23 Ce i-a inghitit? pamantul 12
24 Pe cine apuca groaza? filisteni 14
25 Cine se inspaimanta? capetenile Edomului 15
26 Pe cine ii apuca un tremur? razboinicii lui Moab 15
27 Ai cui locuitori lesina de inima? Canaanului 15
28 Cum vor sta muti? piatra 16
29 Pe care munte ii va aseza? mostenirii 17
30 Unde au intrat caii, carele si calaretii? mare 19
31 Cum au mers copiii prin mijlocul marii? ca pe uscat 19
32 Cine era sora lui Aaron? Maria 20
33 Ce a luat Maria in mana? timpan 20
34 Cine au venit dupa Maria cu timpane? toate femeile 20
35 Cui raspundea Maria? copiiilor lui Israel 21
36 De unde au pornit Israel? Marea Rosie 22
37 Spre ce pustie au apucat? Sur 22
38 Cate zile au mers in pustie? 3 22
39 Ce nu au gasit in pustie? apa 22
40 Unde au ajuns si nu au putut bea apa? Mara 23
41 Cum era apa la Mara? amara 23
42 Ce inseamna Mara? amaraciune 23
43 Cine a cartit impotriva lui Moise? poporul 24
44 Ce a aruncat Moise in apa? lemn 25
45 Cum s-a facut apa? dulce 25
46 Ce a dat Domnului poporului acolo? legi si porunci 25
47 Cu ce nu ii va lovi Dumnezeu? boli 26
48 Unde au ajuns ei? Elim 27
49 Cate izvoare de apa era la Elim? 12 27
50 Cati finici erau la Elim? 70 27

Exod 16
1 Unde au plecat din Elim? pustia Sin 1
2 Unde se afla pustia Sin? Elim si Sinai 1
3 Cand au ajuns in pustia Sin? ziua 15, luna 2 1
4 Impotriva cui au cartit acolo? Moise si Aaron 2
5 Langa ce sedeau ei in Egipt oale cu carne 3
6 Ce mancau si se saturau? paine 3
7 Ce va ploua din ceruri? paine 4
8 Cand vor avea de 2 ori mai mult? ziua 6 5
9 Cand vor intelege ca Domnul i-a scos din tara Egiptului? asta-seara 6

10 Cand vor vedea Slava Domnului? maine dimineata 7
11 Cand le va da carne? asta-seara 8
12 Cand le va da paine? dimineata 8
13 Unde s-a aratat slava Domnului? nor 10
14 Ce au venit seara? prepelite 13



15 Ce s-a asezat in jurul taberei? strat gros de roua 13
16 Cat trebuia sa stranga pe cap? omer 16
17 Ce s-a intamplat cu painea care a ramas pe a 2-a zi? a facut vierimi. S-a imputit 20
18 Cand se topea? la caldura soarelui 21
19 Cand au strans hrana indoit? ziua 6 22
20 Cine au venit si i-au zis lui Moise? frunteasii adunarii 22
21 Ce zi era maine? ziua de odihna, sabatul 23
22 Ce nu vor gasi azi pe camp? mana 25
23 Cine s-a odihnit in ziua a 7-a? poporul 30
24 Cine au numit hrana aceasta mana? casa lui Israel 31
25 Cu ce semana mana? bobul de coriandru 31
26 Cum era mana? alba 31
27 Ce gust avea mana? turta cu miere 31
28 Ce sa se pastreze pentru urmasi? omer plin cu mana 32
29 Unde a pus Aaron mana? inaintea chivotului 34
30 Cat timp au mancat mana? 40 de ani 35
31 Omerul este a zecea parte dintr-o.. efa 36

Exod 17
1 Cine a plecat din pustia Sin? toata adunarea copiilor lui Israel 1
2 Ce le poruncise Domnul sa faca? calatori zilnice 1
3 Unde au tabarat? Refidim 1
4 Ce n-a gasit poporul? apa de baut 1
5 Cu cine a cautat poporul cearta? Moise 2
6 Pe cine ispitea poporul? Domnul 2
7 De ce era chinuit poporul? sete 3
8 Ce facea poporul impotriva lui Moise? cartea 3
9 De unde i-a scos Moise? Egipt 3

10 Poporul se plangea ca mor de sete impreuna cu… copiii si turmele 3
11 Cine a strigat catre Domnul? Moise 4
12 Moise a zis ca poporul o sa il ucida cu… pietre 4
13 Unde trebuia sa treaca Moise? inaintea poporului 5
14 Pe cine sa mai ia Moise cu el? cativa din batranii lui Israel 5
15 Ce sa ia Moise in mana? toiagul 5
16 Unde va sta Domnul? inaitea lui Moise, stanca Horebului 6
17 De unde va tasni apa? stanca 6
18 Cine va bea? poporul 6
19 Cum a numit locul acela? Masa si Meriba 7
20 Ce inseamna Masa si Meriba? ispita si cearta 7
21 Cine a venit sa bata pe Israel? Amalec 8
22 Unde a venit Amalec sa bata pe Israel? Refidim 8
23 Cine sa aleaga niste barbati? Iosua 9
24 Unde va sta Moise cat ei vor fi la lupta? varful dealului 9
25 Ce va avea Moise in mana? toiagul lui Dumnezeu 9
26 Cine s-au suit pe varful dealului? Moise, Aaron si Hur 10
27 Cine era mai tare cand isi ridica Moise mana? Israel 11
28 Cand era mai tare Amalec? lasa Moise mana jos 11
29 Cum erau mainile lui Moise? trudite 12
30 Pe ce a sezut Moise? piatra 12
31 Cine sprijineau mainile lui Moise? Aaron si Hur 12
32 Pana cand au ramas mainile intinse? asfintitul soarelui 12
33 Cine a biruit pe Amalec si poporul? Iosua 13
34 Cu ce a biruit Iosua? taisul sabiei 13
35 Unde sa se scrie lucrul acesta? carte 14
36 De unde se va sterge pomenirea lui Amalec? sub ceruri 14
37 De ce sa se scrie intr-o carte? pastreze aducera aminte 14
38 Ce a zidit Moise? altar 15
39 Cum se numea altarul? Domnul, steagul meu 15
40 Cand se va purta un razboi cu Amalec? din neam in neam 16
41 Impotriva cui si-a ridicat Amalec mana? scaunului de domnie al Domnului 16

Exod 18
1 Cine era preotul Madianului? Ietro 1
2 Ce era Ietro petru Moise? socru 1
3 De unde scoase Domnul pe poporul Israel? Egipt 1
4 Cine este nevasta lui Moise? Sefora 2



5 Unde fusese trimisa Sefora? acasa 2
6 Cati copii avea Sefora? 2 3
7 Cum se numeau fiii Seforei? Ghersom si Eliezer 3 4
8 Ce inseamna Ghersom? strain 3
9 Ce inseamna Eliezer? Ajutorul lui Dumnezeu 4

10 Unde locuia ca strain Moise? tara straina 3
11 De ce l-a scapat Dumnezeu pe Moise? sabia lui Faraon 4
12 Unde tabara Moise cand a venit Ietro? pustie, muntele lui Dumnezeu 5
13 Ce a facut Moise cand a iesit inaintea socrului? s-a aruncat cu fata la pamant 7

l-a sarutat
14 Ce s-au intrebat unul pe altul? sanatate 7
15 Unde au intrat ei? cortul lui Moise 7
16 Cui a istorisit Moise tot ce facuse Domnul? socrului sau 8
17 Ce venisera peste ei pe drum? suferinte 8
18 Cine ii izbavise din suferinte? Domnul 8
19 Cine s-a bucurat de binele lor? Ietro 9
20 Decat cine este mai mare Domnul? decat toti dumnezeii 11
21 Ce a adus Ietro Domnului? ardere-de-tot, jertfa de mancare 12
22 Cine a venit sa ia parte la masa cu Ietro? Aaron si toti batranii lui Israel 12
23 Ce a facut Moise a doua zi? s-a asezat sa judece poporul 13
24 Cat timp statea poporul inaintea lui Moise? de dimineata pana seara 13
25 De ce mergea poporul la Moise? sa ceara sfat lui Dumnezeu 15
26 Ce le face Moise cunoscut poporului? poruncile si legile Domnului 16
27 Cine i-a spus ca ce face Moise nu este bine? socrul lui 17
28 Ce a zis Ietro sa fie Moise pentru popor? talmaci 19
29 Ce sa invete Moise pe popor? poruncile si legile 20
30 Ce sa arate Mosise poporului? calea pe care s-o urmeze 20
31 De unde sa aleaga Moise oameni destoinici? poporu 21
32 De cine trebuie sa fie acei oameni tematori? Dumnezeu 21
33 A cui vrajmasi sa fie? lacomiei 21
34 Ce sa fie acesti oameni pentru popor? capetenii 21
35 Peste cati oameni sa fie capetenii? 1000, 100, 50, 10 21
36 Cand sa judece ei poporul? tot timpul 22
37 Ce sa aduca ei inaintea lui Moise? pricinile insemnate 22
38 Cine sa judece pricinile mici? capeteniile 22
39 Cum va ajunge acest popor la locul lui? fericit 23
40 Ce a ascultat Moise? sfatul socrului 24
41 Unde l-a trimis Moise pe socrul lui? in tara lui 27

Exod 19
1 Cand au ajuns copiii lui Israel in pustia Sinai? luna a 3-a 1
2 De unde au plecat el? Refidim 2
3 Unde au tabarat? pustie, fata muntelui 2
4 Cine s-a suit la Dumnezeu? Moise 3
5 Cum i-a purtat Domnul? aripi de vultur 4
6 Ce sa asculte poporul? glasul Domnului 5
7 Ce sa pazeasca poporul? legamantul 5
8 Ce este al Domnului? tot pamantul 5
9 Ce vor fi ei? imparatie de preoti, neam sfant 6

10 Pe cine a chemat Moise? batranii poporului 7
11 Ce i-a spus Moise Domnului? cuvintele poporului 8
12 Cum va veni Moise la Domnul? nor gros 9
13 Cine sa auda cand ii vorbeste Domnul? poporul 9
14 Ce sa aiba poporul totdeauna? incredere in Moise 9
15 Ce sa faca poporul azi si maine? sa se sfinteasca 10
16 Ce sa isi spele poporul? hainele 10
17 Cand se va cobori Domnul? a 3-a zi 11
18 Pe ce munte se va cobori Domnul? Sinai 11
19 De ce sa nu se atinga poporul? de poalele muntelui 12
20 Ce pedeapsa va avea cei ce se vor atinge de munte? moarte 12
21 Cum sa fie omorati? pietre sau sageti 13
22 Cand sa inainteze spre munte? cand va suna trambita 13
23 Ce a fost a treia zi dimineata? tunete, fulgere, nor gros 16
24 Ce rasuna cu putere? trambita 16
25 Ce i-a apucat pe popor? spaima 16
26 Unde s-a asezat poporul? poalele muntelui 17



27 Cum era muntele Sinai? fum 18
28 Cum se pogorase Domnul la ei? mijlocul focului 18
29 Ce se intampla cu muntele? se cutremura cu putere 18
30 Cine vorbea? Moise 19
31 Cum ii raspundea Dumnezeu? glas tare 19
32 Ce se va intampla daca poporul va da buzna? va pieri un numar mare 21
33 Cine sa se sfimnteasca? preotii 22
34 Cu cine sa se suie Moise inapoi? Aaron 24
35 Cine sa nu dea buzna? preotii si poporul 24
36 Cui a spus Moise aceste lucruri? poporului 25

Exod 20
1 De unde i-a scos Domnul Dumnezeu? Egipt, casa robiei 2
2 Ce sa nu aiba? alti dumnezei 3
3 Ce sa nu isi faca? chip cioplit 4
4 Ce fel de Dumnezeu este? gelos 5
5 Pana la al catalea neam pedepseste neleguirea? 3, 4 -lea neam 5
6 Pana la al catalea neam se indura? miilea neam 6
7 Ce sa nu Ia in desert? Numele Domnului 7
8 Ce se va face celui ce va lua in desert Numele Domnului? pedepsit 7
9 De ce sa isi aminteasca? ziua de odihna 8

10 Ce sa faca cu ziua de odihna? sa o sfinteasca 8
11 Cate zile sa lucrezi? 6 zile 9
12 Care e ziua de odihna? ziua 7 10
13 Cui este inchinata aceasta zi? Domnului Dumnezeu 10
14 Ce sa nu faca in ziua 7? nici o lucrare 10
15 Cine sa nu faca nici o lucrare? tu, fiul, fiica, robul, roaba, vita, strainul 10
16 Ce a facut Domnul in 6 zile? cerul, pamantul, marea si tot ce este in ele 11
17 Ce a facut Domnul in ziua 7? s-a odihnit 11
18 Ce a binecuvantat Domnul? ziua de odihna 11
19 Pe cine trebuie sa cinsteasca? tatal si mama 12
20 De ce sa cinsteasca pe tatal si pe mama? ca sa se lungeasca zilele 12
21 Ce sa nu faci impotriva apropelui? marturisesti stramb 16
22 Ce sa nu poftesti din ce este a aproapelui tau? casa, nevasta, robul, roaba, boul, magarul, alt lucru 17
23 Ce auzea tot poporul? tunetele si sunetul trambitei 18
24 Ce vedea poporul? flacarile muntelui 18
25 Ce facea muntele? fumega 18
26 Ce facea poporul la aceasta priveliste? tremura si statea in departare 18
27 Cine vroia poporul sa vorbeasca? Moise 19
28 De ce nu vroiau sa le vorbeasca Dumnezeu? sa nu moara 19
29 De ce a venit tocmai Dumnezeu? sa puna poporul la incercare 20
30 De ce nu va pacatui poporul? va avea frica Lui inaintea ochilor lor 20
31 De ce s-a apropiat Moise? de nor 21
32 Cine era in nor? Dumnezeu 21
33 De unde le-a vorbit Dumnezeu? ceruri 22
34 Din ce sa nu isi faca dumnezei? argint, aur 23
35 Ce sa ridice pe pamant? altar 24
36 Ce sa aduca pe altar? arderi-de-tot, jertfe de multumire, oi, boi 24
37 Din ce sa faca altarul? piatra 25
38 Din ce sa nu fie zidit altarul? pietre cioplite 25
39 Ce va pangari piatra? dalta 25
40 Cum sa nu se suia la altar? pietre  26
41 Ce sa nu descopere inaintea altarului? goliciunea 26

Exod 21
1 Ce sa puna inaintea poporului? legi 1
2 Cati ani sa slujeasca un rob evreu? 6 ani 2
3 Cum sa iasa in anul 7? slobod 2
4 Cum sa iasa daca a intrat singur? singur 3
5 Cum sa iasa daca a intrat insurat? cu nevasta 3
6 Daca stapanul i-a dat o nevasta, a cui e nevasa si copiii? stapanului 4
7 Daca robul nu vrea sa iasa, ce sa faca stapanul? sa-I gaureasca urechea 6
8 Cu ce sa ii gaureasca urechea? sula 6
9 Cat timp va ramane robul in slujba stapanului? totdeauna 6

10 Pe cine va zice robul ca iubeste? stapan, nevasta, copii 4
11 Cine sa nu iasa ca si robii? fata roaba 7



12 Cui s-ar putea sa ii placa de fata roaba? stapanului 8
13 Ce era roaba pentru stapan? nevasta 8
14 Ce sa ii inlesneasca stapanul? rascumpararea 8
15 Cui nu va avea dreptul sa o vanda? unor straini 8
16 Cum sa se poarte cu ea daca o da de nevasta fiului? dreptul ficelor 9
17 Din ce nu va avea drept sa ii scada? hrana, imbracaminte, dreptul de sotie 10
18 Cum va putea iesi daca nu ii face cele 3 lucruri? fara nicio despagubire, fara sa dea bani 11
19 Ce pedeapsa va lua cine va lovi cu o lovitura de moarte? moartea 12
20 Daca nu i-a intins laturi ce se va hotari pentru el? un loc unde sa fuga 13
21 Ce ii faci mami si tatalui tau pentru a fi pedepsit cu moartea? lovi, blestema 15, 17
22 Cu ce se pot lovi 2 oameni cand se cearta? piarta, pumnul 18
23 Unde se va plimba celalalt? afara 19
24 Cum se va plimba afara? sprijinit pe un toiag 19
25 Pentru ce sa il despagubeasca? incetarea lucrului 19
26 Pana cand sa il ingrijeasca? pana la vindecare 19
27 Cu ce va lovi stapanul pe rob si el va muri? batul 20
28 Cate zile daca mai traieste, robul nu va fi pedepsit? 1 sau 2 21
29 Ce sa plateasca pentru femeia insarcinta, care lovita va naste inainte de vreme? gloaba 22
30 De cine sa fie pusa gloaba? barbatul femeii 22
31 Dupa a cui hotarare o va plati? judecatorilor 22
32 Ce va da daca se intampla o nenorocire? viata pentru viata, ochi pentru ochi 23-25

dinte, mana, picior, arsura, vanataie*2
33 Daca un rob isi pierde ochiul, ce primeste ca despagubire? I se da drumul 26
34 Dar pentru dinte? I se da drumul 27
35 Ce se intampla cu boul care impunge? ucis cu pietre 28
36 Ce sa nu I se manance? carnea 28
37 Cine sa fie pedepsit? stapanul boului 28
38 In ce situatie stapanul boului va fi pedepsit cu moartea? daca boul avea obicei sa impunga, stapanul stia, nu l-a inchis 29
39 Cand va plati stapanul tot ce I se va cere? se pune un pret pentru rascumpararea vietii 30
40 Cat va plati stapanului pentru un rob care va fi impuns? 3 siclii de argint 32
41 In ce va plati stapanul gropii pretul vitei? argint 34
42 A cui sa fie vita moarta? stapanului gropii 34
43 Ce vor imparti daca se impung 2 boi? pretul boului celui viu, si boul mort 35
44 Cine sa ia boul mort? stapanul care stia ca boul impunge, si nu l-a inchis 36

Exod 22
1 Cati boi se da pentru boul furat? 5 1
2 Cate oi se dau pentru oaia furata? 4 1
3 Cand un om nu va fi vinovata fata de un hot? daca il prinde spargand 2
4 Cand un om va fi vinovat de omor fata de un hot? daca rasare soarele 3
5 Cine trebuie sa dea inapoi ce e dator? hotul 3
6 Cum sa fie vandut daca nu are nimic? ca rob 3
7 Daca ce a furat este viu, cat trebuie sa dea inapoi? indoit 4
8 Unde face cineva stricaciune? ogor sau vie 5
9 Ce sa dea ca despagubire daca vita paste in ogorul altuia? cel mai bun din ogor si vie 5

10 Ce despagubire este silit sa dea cel ce a pus focul? deplina 6
11 Cum poate fi graul? in snopi sau in picioare 6
12 Ce poate da un om altuia? bani sau unelte spre pastrare 7
13 Cat sa intoarca hotul daca fura bani sau unelte? indoit 7
14 Unde sa se infatiseze stapanul daca nu se gaseste hotul? inaintea lui Dumnezeu 8
15 Cine sa intoarca indoit aproapelui? pe cine il osandeste Dumnezeu 9
16 Cand trebuie sa plateasca vita stapanului? cand e luata cu imprumut, isi strica un madular sau moare 14
17 Ce se intampla daca vita e data cu chirie? chiria va fi de ajuns 15
18 Ce va face omul care insala o fata nelogodita? va plati zestrea si o va lua de nevasta 16
19 Ce va face daca tatal nu vrea sa dea fata? va plati in argint pretul zestrei 17
20 Cine nu trebuie lasata sa traiasca? vrajitoarea 18
21 Cine va fi nimicit cu desavarsire? cine aduce jertfe altor dumnezei 20
22 Pe cine sa nu chinuiesti si asupresti? pe strain 21
23 Unde au fost ei straini? tara Egiptului 21
24 Pe cine sa nu asupresti? vaduva si orfan 22
25 Ce fac vaduva si orfanul? striga la Domnul dupa ajutor 23
26 Ce va auzi Domnul? strigatele 23
27 Ce se va aprinde? mania Domnului 24
28 Cu ce ii va nimici? sabia 24
29 Cine vor ramane vaduve? nevestele 24
30 Ce se va intampla cu copiii lor? vor ramane orfani 24



31 Ce sa nu ia de la un sarac pe care il imprumuta? camata 25
32 Cand sa dea inapoi haina luata zalog de la aproapele sau? inainte de apusul soarelui 26
33 Ce face cu haina? isi inveleste trupul 27
34 Cum este Dumnezeu? milostiv 27
35 Pe cine sa nu hulesti? Dumnezeu 28
36 Pe cine sa nu blestemi? mai-marele poporului 28
37 Ce sa nu pregeti sa aduci Domnului? parga secerisului si a culesului viei 29
38 Pe cine sa dea din fiii lor? intaiul nascut 29
39 Cate zile sa ramana intaiul nascut al vacii si oii cu mama? 7 zile 30
40 A cata zi sa aduci Domnului intaiul nascut al vacii si oii? 8 zi 30
41 Ce fel de oameni sa fie? sfinti 31
42 Ce carne sa nu manance? sfasiata de fiare pe camp 31
43 Ce sa faca cu carnea sfasiata de fiare de pe camp? sa o arunce la caini 31

Exod 23
1 Ce sa nu raspnadesti? zvonuri neadevarate 1
2 Cu cine sa nu te unesti? cel rau 1
3 Ce sa nu faci pentru cel rau? marturie mincinoasa 1
4 Dupa cine sa nu te iei ca sa faci rau? multime 2
5 Unde sa nu marturisesti trecand de partea celor multi? la judecata 2
6 Ce sa nu abata? dreptatea 2
7 Pe cine sa nu partinesti la judecata? sarac 3
8 Pe cine sa duci acasa daca intalnesti? boul vrajmasului, magarul ratacit 4
9 Cine poate fi cazut sub povara lui? magarul vrajmasului 5

10 Cu ce sa Il ajuti pe vrajmas? sa ia povara de pe magar 5
11 De ce sa nu te atingi la judecata? dreptul saracului 6
12 De ce sa te feresti? invinuire nedreapta 7
13 Pe cine sa nu omare? vinovat si pe cel drept 7
14 Pe cine nu va ierta Domnul? pe vinovat 7
15 Ce sa nu primesti? daruri 8
16 Pe cine orbesc darurile? pe cei ce au ochii deschisi 8
17 Ce sucesc darurile? hotararile celor drepti 8
18 Pe cine sa nu asupresti? strain 9
19 Ce stiu ei despre strain? ce simte 9
20 Unde au fost ei straini? tara Egiptului 9
21 Ce sa faci timp de 6 ani cu pamantul? semeni si sa strngi rodul 10
22 Cand sa dai pamantului ragaz sa se odihneasca? in anul al 7-lea 11
23 Cine sa manance din rodul pamantului? saracii si fiarele de pe camp 11
24 Cu ce sa faci la fel? via si maslinii 11
25 Cand sa-ti faci lucrarea? 6 zile 12
26 Cand sa te odihnesti? ziua 7 12
27 Cine sa aiba odihna? boul si magarul 12
28 Cine sa aibe ragaz sa rasufle? fiul roabei si strainul 12
29 Ce sa faca cu tot ce li s-a zis? sa pazeasca 13
30 Ce sa nu rosteasca? numele altor dumnezei 13
31 De unde sa nu se auda iesind numele altor dumnezei? din gura lor 13
32 Ce sa praznuiasca de 3 ori pe an? sarbatori in cinstea Domnului 14
33 Ce sarbatoare sa tina timp de 7 zile? Azimilor 15
34 In ce luna sa tina Sarbatoarea Azimilor? spicelor 15
35 Ce sa manance la Sarbatoarea Azimilor? azimi 15
36 Ce s-a intamplat in luna spicelor? au iesit din Egipt 15
37 Cum sa nu vina inaintea Domnului? mainile goale 15
38 Ce sarbatoare sa tina pentru cele dintai roade din munca? Sarbatoarea Secerisului 16
39 Ce sarbatoare sa tina la sfarsitul anului? Strangerii roadelor 16
40 Ce va strange de pe camp la acesta sarbatoare? rodul muncii 16
41 Cine sa se infatiseze de 3 ori pe an inaintea Domnului? toata partea barbateasca 17
42 Ce sa nu aduca cu paine dospita? sangele jertfei 18
43 Ce sa nu ramana toata noaptea pana dimineata? grasimea praznicului 18
44 Unde sa aduca parga celor dintai roade? in casa Domnului 19
45 Unde sa nu fierbi iedul? laptele mamei lui 19
46 Pe cine trimite Domnul inaintea lor? un Inger 20
47 Ce sa faca Ingerul? sa-I ocroteasca si sa ii duca la locul pregatit 20
48 Cum sa fie inaintea Domnului? ochii in patru 21
49 Pe cine va nimici Ingerul? amoriti, hetiti, fereziti, canaaniti, heviti, iebusiti 23
50 Ce sa darame? capistile 24
51 Ce va binecuvanta Domnul? painea si apele 25



52 Ce va departa din mijlocul lor? boala 25
53 Ce femeia nu va intra in tara? lepede copilul, stearpa 26
54 Ce va fi deplin? numarul zilelor 26
55 Ce va pune pe fuga toate popoarele? groaza 27
56 Ce vor face vrajmasii inaintea lor? vor da dosul 27
57 Cine ii va izgoni pe hetiti, canaaniti, heviti? viespile bondaresti 28
58 De ce nu ii va izgoni intr-un singur an? tara sa nu ajunga pustie, inmulteasca fiarele de pe camp 29
59 Cum le va izgoni? incetul cu incetul 30
60 De unde pana unde vor fi hotarele? Marea Rosie-Marea filistenilor 31

pustie-raul Eufrat
61 Pe cine ii va da in mainile lor? locuitorii tarii 31
62 Ce sa nu faca cu locuitorii tarii si cu dumnezeii? legamant 32
63 Ce ar fi daca ar locui cu ei in tara? cursa 33

Exod 24
1 Cine sa se suie la Domnul? Moise, Aaron, Nadab 1

Abihu, 70 de batrani ai lui Israel
2 Cum sa se inchine? aruncandu-se cu fata la pamant 1
3 Cine sa se apropie de Domnul? Moise  2
4 Cine sa nu se suie? poporul 2
5 Cum a raspuns poporul la ce a zis Moise? intr-un glas 3
6 Ce a scris Moise? toate cuvintele Domnului 4
7 Cand s-a sculat Moise? dis-de-dimineata 4
8 Unde a zidit un altar? poalele muntelui 4
9 Ce a ridicat Moise? 12 pietre 4

10 Pentru cine a ridicat cele 12 pietre? 12 semintii a lui Israel 4
11 Cine a adus arderi de tot? niste tineri dintre copiii lui Israel 5
12 Ce sa injunghie ca jertfe de multumire? tauri 5
13 Ce a pus Moise in strachini? jumatate din sange 6
14 Ce a facut cu cealalta jumatate de sange? a stropit-o pe altar 6
15 Ce a citit Moise in fata poporului? cartea legamantului 7
16 Cu ce a stropit Moise poporul? sange 8
17 Pe cine au vazut ei? Dumnezeul lui Israel 10
18 Ce era sub picioarele Lui? fel de lucrare de safir straveziu 10
19 Cum arata lucrarea de safir straveziu? cerul in curatia lui 10
20 Impotriva cui nu Si-a intins Domnul mana? alesilor copiilor lui Israel 11
21 Ce au facut ei? au mancat si au baut 11
22 Unde i-a zis Domnul lui Moise sa se suie? munte 12
23 Ce ii va da Domnul? tabele de piatra 12
24 Cu ce erau tablele de piatra? Legea si poruncile 12
25 Pentru ce erau scrise Legea si poruncile? pentru invatatura 12
26 Cu cine s-a sculat Moise? Iosua 13
27 Ce facea Iosua pentru Moise? slujea 13
28 Cine le-a zis Moise ca vor ramane cu ei? Aaron si Hur 14
29 Cand sa mearga la Aaron si Hur? daca vor avea neintelegeri 14
30 Ce a acoperit muntele? norul 15
31 Unde s-a asezat slava Domnului? muntele Sinai 16
32 Cat timp i-a acoperit norul? 6 zile 16
33 Cand l-a chemat Domnul pe Moise? a 7-a zi 16
34 De unde l-a chemat Domnul pe Moise? mijlocul norului 16
35 Cum era infatisarea slavei Domnului? foc mistuitor pe varful muntelui 17
36 Unde a intrat Moise? mijlocul norului 18
37 Cat timp a ramas Moise pe munte? 40 de zile si 40 de nopti 18

Ecod 25
1 Ce sa aduca copiii lui Israel Domnului? dar 2
2 De la care om sa il primeasca? care da cu tragere de inima 2
3 In ce sa fie vopsite materiile? albastru, purpuriu, caramiziu 4
4 Ce fel de panza? in subtire 4
5 Ce par? de capra 4
6 Ce sa fie vopsite in rosu? piei de berbec 5
7 Ce piei de vitei? de mare 5
8 Ce lemn? salcam 5
9 Pentru ce sa fie undelemnul? sfesnic 6

10 Ce sa ia pentru undelemnul ungerii? mirodenii 6
11 Cum sa fie tamaia? mirositoare 6



12 Pentru ce sa fie pietrele de onix? efod (umarar) si pieptar 7
13 Unde va locui Domnul? locasul sfant 8
14 Ce sa faca dupa chipul aratat? cortul si vasele 9
15 Din ce sa faca chivotul? lemn de salcam 10
16 Cat sa aiba chivotul in lungime? 2.5 coti 10
17 Cat sa aiba chivotul in latime? 1.5 coti 10
18 Cat sa aiba in inaltime? 1.5 coti 10
19 Cu ce sa fie poleit chivotul? aur curat 11
20 Pe unde sa fie poleit cu aur curat chivotul? dinauntru si dinafara 11
21 Ce sa-I faca de jur imprejur? chenar de aur 11
22 Ce sa toarne pentru chivot? 4 verigi de aur 12
23 Unde sa fie puse verigile de aur? in cele 4 colturi 12
24 Din ce sa fie facuti drugii? lemn de salcam 13
25 Cu ce sa fie poleiti drugii? aur  13
26 La ce sa slujeasca drugii? ducerea chivotului 14
27 Unde vor ramane drugii? verigile chivotului 15
28 Ce o sa le dea sa puna in chivot? marturia 16
29 Din ce sa faca capacul ispasirii? aur curat 17
30 Ce dimensiuni sa aiba capacul ispasirii? L 2.5 coti, l 1.5 coti 17
31 Ce sa puna la cele 2 capete ale capacului ispasirii? 2 heruvimi de aur 18
32 Cum sa fie heruvimii? cu aripile intinse deasupra 20
33 Cu ce sa acopere capacul ispasirii? aripile 20
34 Spre ce sa aiba heruvimii fata intoarsa? capacul ispasirii 20
35 Unde sa puna capacul ispasirii? chivot 21
36 Din ce sa faca masa? lemn de salcam 23
37 Ce dimensiuni sa aiba masa? L 2 coti, l 1 cot, h 1.5 coti 23
38 Cu ca sa poleiesti masa? aur curat 24
39 Ce sa ii faca mesei de jur imprejur? chenar de aur 24
40 Cat sa aiba pervazul? lat de mana 25
41 Cate verigi sa faca pentru masa? 4 verigi de aur 26
42 Ce sa duca drugii? masa 27
43 Cum vor fi drugii? lemn de salcam, acoperiti cu aur 28
44 Ce sa slujeasca la jertfele de bautura? farfurii, catui, potire si cesti 29
45 Ce sa fie necurmat inaintea Domnului? painile pentru punerea inainte 30
46 Din ce aur sa fie facut sfesnicul? curat, batut 31
47 Cate brate sa aiba sfesnicul? 6 brate 32
48 Ce chip sa aiba potirasele? floare de migdal 33
49 Unde sa fie 4 potirase? fusul sfesnicului 34
50 Ce sa fie dintr-o singura bucata? gamalioarele si bratele 36
51 Ce sa lumineze in fata? 7 candele 37
52 Ce sa fie de aur curat? mucarile si cenusarele 38
53 Cat se va intrebuinta pentru sfesnic si uneltele lui? talant de aur curat 39
54 Unde i-a aratat Domnul cum sa il faca? pe munte 40

Exod 26
1 Din cate covoare sa faci cortul? 10 covoare 1
2 Din ce sa fie covoarele facute? in subtire rasucit 1
3 Ce fel de heruvimi sa fie? lucrati cu maiestrie 1
4 Ce dimensiuni sa aiba covorul? L 28 coti, l 4 coti 2
5 Ce sa aiba toate covoarele? acesi masura 2
6 Cate cate covoare se prind impreuna? 5 covoare 3
7 Ce sa se faca la marginea covoarelor? chiotori albastre 4
8 Cate chiotori sa faci la un covor? 50 chiotori 5
9 Cu ce sa prinzi covoarele unul de altul? 50 de copcii de aur 6

10 Din ce sa faca acoperisul peste cort? covoare de par de capra 7
11 Cate covoare din par de capra sa fie? 11 covoare 7
12 Ce sa faca cu cel de-al saselea covor? sa il indoiasca in fata cortului 9
13 Din ce sa fie invelitoarea pentru acoperis? piei de berbeci vopsite in rosu 14

piei de vitel de mare 14
14 Din ce se fac scanduri? lemn de salcam 15
15 Cum sa fie puse scandurile? in picioare 15
16 Ce dimensiuni sa aiba scandurile? L 10 coti, l 1.5 coti 16
17 Ce sa aiba fiecare scandura? 2 urechi unite una cu alta 17
18 Cate scanduri sa fie in latura de miazazi? 20 de scanduri 18
19 Cate picioare sa faca pentru cele 20 de scanduri? 40 de picioare 19
20 Din ce sa fie facute picioarele? argint 19



21 Cate scanduri sa fie in latura de apus? 6 scanduri 22
22 Pentru ce sa mai faca 2 scanduri? unghiurile din fundul cortului 23
23 Cu ce sa poleiasca scandurile? aur 29
24 Dupa ce chip sa faca cortul? chipul ce s-a aratat pe munte 30
25 Ce perdea sa faca? albastra, purpurie si caramizie 31
26 Din ce sa fie facuta perdeaua? in subtire, rasucit 31
27 Cum sa fie lucrata perdeaua? maiestrie 31
28 Ce sa aiba perdeaua pe ea? heruvimi 31
29 De ce sa fie prinsa perdeaua? 4 stapli de salcam 32
30 Ce sa aiba stalpii? carlige de aur 32
31 Pe ce sa stea stalpii? 4 picioare de argint 32
32 De ce sa atarne perdeaua? copci 33
33 Unde sa vare chivotul marturiei? dosul perdelei 33
34 Intre ce Loc sa faca despartirea perdeaua? Sfant si Preasfant 33
35 Unde sa puna capacul ispasirii pe chivotul marturiei? Locul Preasfant 34
36 Unde sa fie pusa masa? dincoace de perdea 35
37 Ce sa fie in fata mesei? sfesnicul 35
38 In ce parte sa fie masa? miazanoapte 35
39 Unde sa ma faca o perdea? intrarea cortului 36
40 Cum sa fie perdeaua? albastra, purpurie si caramizie 36
41 Din ce sa fie facuta perdeaua? in subtire rasucit 36
42 Ce lucrare sa fie aceasta perdea? de cusatura la gherghef 36
43 Cati stalpi de salcam sa fie pentru aceasta perdea? 5 stalpi 37
44 Cu ce sa imbraci stalpii? aur 37
45 Ce sa aiba acesti stalpi? carlige de aur 37
46 Ce sa toarne pentru stalpi? 5 picioare de arama 37

Exod 27
1 Din ce sa faci altarul? lemn de salcam 1
2 Ce dimensiuni sa aiba altarul? L 5 coti, l 5 coti, H 5 coti 1
3 Cate colturi sa aiba altarul? 4 colturi 1
4 Ce sa faca in cele 4 colturi? coarne 2
5 Cu ce sa acopere altarul? arama 2
6 Ce sa faca pentru altar? oale de scos cenusa, lopeti, lighene 3

furculite, tigai pentru carbuni
7 Din ce sa fie uneltele? arama 3
8 Ce sa faca in chip de retea? gratar de arama 4
9 Ce sa puna la cele 4 colturi ale retelei? 4 verigi de arama 4

10 Unde sa puna gratarul? streasina altarului 5
11 Pana unde vine gratarul? jumatatea altarului 5
12 Ce sa faca pentru altar? drugi de lemn de salcam 6
13 Cu ce sa acopere drugii? arama 6
14 Ce sa vare in verigi? drugii 7
15 Din ce sa il faca? scanduri 8
16 Cum sa fie pe dinauntru? gol 8
17 Ce sa fie inspre partea de miazazi pentru curte? panze de in subtire, rasucit 9
18 Ce lungime sa aiba prima latura? 100 coti 9
19 Cati stalpi sa aiba? 20 de stalpi 10
20 Din ce material sa fie picioarele? arama 10
21 Din ce material sa fie carligele stalpilor si betele? argint 10
22 Ce lungime sa aiba panzele in partea de miazanoapte? 100 coti 11
23 Ce sa fie in partea de apus? latimea curtii 12
24 Ce latime sa aiba panzele? 50 de coti 12
25 Cati stalpi si cate picioare sa aiba? 10 12
26 In partea de rasarit cati coti sa fie in plus? 15 pentru fiecare aripa 14
27 Pentru ce sa fie cei 15 coti? pentru aripa 14
28 Cati stalpi si cate picioare sa aiba? 3 14
29 Ce sa fie pe poarta curtii cortului? o perdea lata de 20 de coti 16
30 Cum sa fie perdeaua? albasta, purpurie si caramizie 16
31 Din ce sa fie perdeaua? in subtire, rasucit 16
32 Cum sa fie lucrata perdeaua? gherghef 16
33 Cati stalpi si cate picioare sa aiba? 4 16
34 Ce bete sa aiba stalpii curtii? de legatura de argint 17
35 Din ce sa fie carligele? argint 17
36 Din ce sa fie picioarele? arama 17
37 Ce dimensiuni sa aiba curtea? L 100 coti, l 50 coti, h 5 coti 18



38 Din ce sa fie panzele? in subtire, rasucit 18
39 Din ce sa fie picioarele? arama 18
40 Ce sa mai fie de arama? uneltele, tarusii, tarusii curtii 19
41 Ce sa aduca copiii lui Israel pentru sfesnic? ulei curat de masline 20
42 Ce sa nu aiba uleiul de masline? drojdii 20
43 Unde sa arda necurmat? candele 20
44 Cine sa il pregateasca in cortul intalniri? Aarom si fiii lui 21
45 Inaintea cui este perdeaua? chivotului marturiei 21
46 De cand pana cand sa arda? seara pana dimineata 21
47 Inaintea cui sa arda? Domnului 21
48 Ce fel de lege este aceasta? vesnica 21
49 Pentru cine este o lege vesnica? urmasi 21
50 Cine sa o tina? copiii lui Israel 21

Exod 28
1 Pe cine sa puna deoparte? Aaron si fiii lui 1
2 Ce slujba sa le dea? preoti 1
3 Cine sunt fiii lui Aaron? Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar 1
4 Ce sa ii faca lui Aaron? haine sfinte 2
5 De ce sa ii slujeasca hainele sfinte? cinste si podoaba 2
6 CU cine sa vorbeasca Moise? cu cei destoinici 3
7 Ce le-a dat Domnul celor destoinici? duh de pricepere 3
8 Ce sa faca acesti oameni destoinici? vesmintele lui Aaron 3
9 Ce vesminte sa faca? pieptar, efod, mantie, tunica 4

mitra, brau
10 Ce sa intrebuinteze la facerea vesmintelor? aur si materii vopsite 5
11 In ce sa fie materiile vopsite? albastru, purpuriu, caramiziu 5
12 Din ce sa fie facut efodul? aur, din fir albastru, purpuriu 6

caramiziu, in subtire rasucit
13 Ce sa fie unit cu efodul? 2 umarari 7
14 Ce sa fie din aceasi lucratura ca si efodul? braul 8
15 In ce sa sape numele fiilor lui Israel? 2 pietre de onix 9
16 Cate nume sa fie pe o piatra? 6 nume 10
17 In ce ordine sa fie trecute? sirul nasterii 10
18 Unde sa puna pietrele? umararii efodului 12
19 Ce sa pui in ferecaturile de aur? 2 lantisoare de aur curat 14
20 Cum se le impleteasca ferecaturile? chip de sfori 14
21 Cum sa fie lucrat pieptarul judecatii? maiestrie 15
22 Ce dimensiuni sa aiba pieptarul? L si l o palma 16
23 Ce sa tesi in pieptar? 4 raduri de pietre 17
24 Ce sa fie in primul rand? sardonix, topaz, smarald 17
25 Ce sa fie in al doilea rand? rubin, safir, diamant 18
26 Ce sa fie in al treilea rand? opal, agat, ametist 19
27 Ce sa fie in al patrulea rand? crisolit, onix, iaspis 20
28 Ce sa faca pentru pieptar? 2 verigi de aur 23
29 Cu ce sa fie legat pieptarul de efod? sfoara albastra 28
30 Cum sa stea pieptarul? teapan deasupra braului 28
31 Unde sa nu se poata misca? efod 28
32 Unde va intra Aaron? Sfantul Locas 29
33 Unde va purta Aaron numele fiilor lui Israel? inima 29
34 Unde vor fi sapate numele? pieptarul judecatii 29
35 Ce sa puna in pieptarul judecatii? Urim si Tumim 30
36 Ce va purta Aaron necurmat in inima lui? judecara copiilor lui Israel 30
37 Ce va fi sub efod? mantie 31
38 Cum sa fie mantia de sub efod? intreaga 31
39 Din ce materie sa fie mantia? albastra 31
40 Unde sa fi gaura? mijloc 32
41 Pentru ce sa fie acea gaura? intrarea capului 32
42 Ce sa fie de jur imprejurul gaurii? tivitura tesuta 32
43 Ce sa fie imprejurul tiviturii? rodii albastra, purpurie, caramizie 33
44 Cu ce sa fie presarate? clopotei de aur 33
45 Cine se va imbraca cu mantia? Aaron  35
46 De ce sa va imbraca Aaron cu mantia? sa faca slujba 35
47 Ce se va auzi cand va intra si iesi din locasul sfant? sunetul clopoteilor 35
48 Ce sa sape pe tabla de aur curat? Sfintenie Domnului 36
49 Cu ce sa o lege de mitra? sfoara albastra 37



50 Unde sa fie pusa? fruntea lui Aaron 38
51 Din ce sa fie facuta tunica? in subtire 39
52 Cum sa fie braul lucrat? gherghef 39
53 Ce sa le faci fiilor lui Aaron spre podoaba? tunici, braie, scufii 40
54 Cand vor purta vesmintele Aaron si fiii lui? in cortul intalnirii, apropia de altar 43
55 Unde sa faca slujba? Locasul Sfanr 43
56 Pentru cine este o lege vesnica? Arron si urmasii lui 43

Exod 29
1 Ce slujba sa implineasca? de preoti 1
2 Ce sa ia Moise? 1 vitel, 2 berbeci 1
3 Cum sa fie berbecii? fara cusur 1
4 Cu ce sa faca azimile? faina aleasa de grau 2
5 Cu ce sa fie framantate turtele? undelemn 2
6 Cum sa fie placintele nedospite? stropite cu undelemn 2
7 Unde sa puna azimile, turtele si placintele? cos 3
8 Pe cine sa aduca la usa cortului intalnirii? Aaron si fiii lui 4
9 Cu ce sa ii spele? apa 4

10 Cu ce sa il imbrace pe Aaron? tunica, mantie, efod, pipetar 5
11 Cu ce sa il incinga pe Aaron? braul efodului 5
12 Ce sa puna pe cap? mitra 6
13 Ce sa puna pe mitra? tabla sfinteniei 6
14 Ce sa toarne pe cap? undelemnul pentru ungere 7
15 Cu ce sa ii imbrace pe fiii lui Aaron? tunicild 8
16 Ce sa le puna pe capetele fiiilor lui Aaron? scufiile 9
17 Prin ce va fi preotia a lor? lege vesnica 9
18 Pe ce sa isi puna mainile Aaron si fiii lui? capul vitelului 10
19 Unde sa junghie vitelul? usa cortului, inaintea Domnului 11
20 Unde sa puna sange? coarnele altarului 12
21 Unde sa verse celalalt sange? picioarele altarului 12
22 Ce sa arda in foc? carnea, pielea si balega 14
23 Pentru ce este aceasta jertfa? pacat 14
24 Ce sa arda de tot pa altar? berbecul 18
25 Unde sa puna din sangele berbecului? ureche, deget mana si picior drept 20
26 Cine vor fi inchinati in slujba Domnului? Aaron, fiii si vesmintele 21
27 Ce sa fie ca dar leganat inainte Domnului? azimi, turta, placinta 24
28 Cate zile vor fi purtate vesmintele? 7 zile 30
29 Ce sa manance Aaron si fiii lui? carnea si painea din cos 32
30 Ce fel de lucruri erau? sfinte 33
31 Ce sa faca cu ce va ramane din carne? arzi in foc 34
32 In cat timp sa ii inchine in slujba? 7 zile 35
33 Ce sa mai aduca in fiecare zi? un vitel 36
34 Cum va fi altarul? preasfant 37
35 Cum va fi cine se va atinge de altar? sfintit 37
36 Ce miei sa jertfeasca pe altar? de 1 an 39
37 Cand sa jertfeasca miei? dimineata si seara 39
38 Cu ce sa fie framantata floarea de faina? sfert de hin de undelemn de masline 40
39 Ce sa contina jertfa de bautura? sfert de hin de vin 40
40 De cine va fi sfintit locul acela? de slava Domnului 43
41 De unde a scos Domnul pe popor? tara Egiptului 46

Exod 30
1 Pentru ce sa faca altarul? arderea tamaii 1
2 Din ce sa faca altarul? lemn de salcam 1
3 Ce dimensiuni sa aiba altarul? L 1 cot, l 1 cot, h 2 coti 2
4 Cate colturi sa aiba altarul? 4 colturi 2
5 Ce sa fie dintr-o bucata cu altarul? coarnele 2
6 Cu ce sa il poleiesti? aur curat 3
7 Ce sa fie dedesubtul cununii? 2 verigi de aur 4
8 Ce va sluji la ducerea altarului? drugii 4
9 Din ce sa faci drugii? lemn de salcam 5

10 Cu ce sa ploiesti drugii? aur  5
11 Unde sa asezi altarul? fata perdelei dinauntru 6
12 Ce va arde Aaron pe altar? tamaine mirositoare 7
13 Cand va arde tamaie? fiecare dimineata, seara v7-8
14 Ce va pregati dimineata? candelele 7



15 Cand va aseza candelele? seara 8
16 Ce sa nu toarne pe altar? jertfa de bautura 9
17 Cand se va face ispasire pe coarnele altarului? o data pe an 10
18 Ce trebuie sa dea cand se face numaratoarea? dar in bani 12
19 Pentru ce se va da acest dar? rascumpararea sufletului 12
20 Cu ce sa nu fie loviti? urgie 12
21 Cat este siclu? 20 de ghere 13
22 Cat va fi darul ridicat pentru Domnul? jumatate de siclu 13
23 De la ce varsta va fi cuprins in numaratoare? 20 de ani in sus 14
24 Cine sa nu plateasca mai mult? bogatul 15
25 Cine sa nu plateasca mai putin? saracul 15
26 Ce sa ridice de la copiii lui Israel? argintul pentru rascmparare 16
27 Pentru ce sa intrebuinteti argintul? slujba cortului intalnirii 16
28 Din ce sa fie facut ligheanul? arama 18
29 Unde sa asezi ligheanul? cortul inatlnirii si altar 18
30 Ce sa torni in lighean? apa 18
31 Cine sa se spele in lighean? Aaron si fiii lui 19
32 Ce sa isi spele in lighean? mainile si picioarele 19
33 De ce sa se spele cu apa? sa nu moara 20
34 Ce lege va fi aceasta? necurmata 21
35 Pentru cine va fi o lege necurmata? Aaron, fiii lui si urmasii lor 21
36 Din ce sa faca undelemnul? cele mai bune mirodenii 23
37 Cata smirna? 500 sicli 23
38 Cum sa fie smirna? foarte rara 23
39 Cata scortisoara mirositoare? jumatate, 250 de sicli 23
40 Cata trestie mirositoare? 250 de sicli 23
41 Cata casia? 500 de sicli 24
42 Cat undelemn de masline? un hin 24
43 Pentru ce sa fie facut undelemnul? ungerea sfanta 25
44 Cum vor fi lucrurile pe care le va unge cu undelemn? preasfinte 29
45 Cum va fi orcine se va atinge de ele? sfintit 29
46 Ce sa nu se unga cu undelemn? trupul unui om 32
47 Ce se intampla cu cine va face un undelemn la fel? va fi nimicit din popor 33
48 Cum sa fie tamaia? sarata, curata si sfanta 35
49 Dupa ce mestesug sa faca tamaia? fauritorului de mir 35
50 Cum sa pisezi tamaia? marunt 36
51 Unde sa pui tamaia? inaintea marturiei 36
52 Cum sa priviti tamaia? sfanta si pastrata pentru Domnul 37

Exod 31
1 Pe cine a ales Domnul? Betaleel 2
2 Al cui fiu este Betaleel? Uri 2
3 Din ce semintie este Betaleel? Iuda 2
4 Cu ce l-a umplut pe Betaleel? Duhul lui Dumnezeu 3
5 Ce fel de duh a primit Betaleel? intelepciune, pricepere si stiinta 3
6 In ce sa lucreze Betaleel? argint, aur, arama 4
7 In ce sa sape? pietre 5
8 In ce sa lucreze? lemn 5
9 Pe cine i-a dat ca ajutor? Oholiab 6

10 A cui fiu era Oholiab? Ahisamac 6
11 Din ce semintie era Oholiab? Dan 6
12 Ce sa tina? Sabatele 13
13 Ce se intampla cu cine calca Sabatul? pedepsit cu moartea 14
14 Cate zile sa lucrezi? 6 zile 15
15 A cata zi este Sabatul? a saptea zi 15
16 Ce este Sabatul? ziua de odihna inchinata Domnului 15
17 Cu ce va fi pedepsit cine va face o lucrare in Sabat? moartea 15
18 Cine sa pazeasca Sabatul? copiii lui Israel 16
19 Cine sa-l praznuiasca? copiii lui Israel si urmasii lor 16
20 Cum sa il praznuiasca? legamant necurmat 16
21 Ce a facut Dumnezeu in 6 zile? cerul si pamantul 17
22 Ce a facut Dumnezeu in ziua 7? s-a odihnit si a rasuflat 17
23 Unde a vorbit Domnul cu Moise? muntele Sinai 18
24 Ce i-a dat Domnul? cele 2 table ale marturiei 18
25 Din ce erau tablele? piatra 18
26 Cu ce erau scrise tablele? degetul lui Dumnezeu 18



Exod 32
1 Cine s-a strans in jurul lui Aaron? Poporul 1
2 Cine zabovea sa coboare de pe munte? Moise 1
3 Ce vroiau poporul sa le faca Aaron? dumnezeu 1
4 Ce om era Moise? care i-a scos din Egipt 1
5 Ce le-a cerut Aaron sa ii duca? cerceii de aur 2
6 Cu ce a batut aurul? dalta 4
7 Ce a facut din aurul batut cu dalta? vitel turnat 4
8 Ce a zidit Aaron? altar 5
9 Ce sarbatoare va fi maine? in cinstea Domnului 5

10 Cand s-au sculat? dis-de-dimineata 6
11 Ce au adus? arderi de tot si jertfe de multumire 6
12 Ce a facut poporul? mancat, baut, au jucat 6
13 Cine a zis lui Moise ca poporul s-a stricat? Domnul 7
14 Cum era poporul? incapatanat 9
15 Ce are sa se aprinda? mania Mea 10
16 Ce il va face pe Moise? stramosul unui neam mare 10
17 Cum a scos Domnul poporul din tara Egipt? mare putere si mana tare 11
18 Cine sa zica ca i-a scos spre nenorocirea lor? egiptenii 12
19 Unde sa-I omoare? prin munti 12
20 De cine sa-si aminteasca Domnul? Avraam, Isaac, Iacov 13
21 Cine s-a lasat de raul pe care vroia sa-l faca? Domnul 14
22 Cine s-a coborat de pe munte? Moise 15
23 Ce avea Moise in mana? tablele marturiei 15
24 Cum erau scrise tablele? ambele parti 15
25 Ce erau tablele? lucrarea lui Dumnezeu 16
26 Cum era scrisul lui Dumnezeu? sapat pe table 16
27 Cine a auzit glasul poporului? Iosua 17
28 Ce strigat a zis Iosua ca este in tabara? de razboi 17
29 A cui glas era? unor oameni care canta 18
30 Ce a vazut Moise cand s-a apropiat de tabara? vitelul si jocurile 19
31 Ce a facut Moise? s-a aprins de manie 19
32 Ce a aruncat din mana? tablele  19
33 De ce a sfaramat tablele? piciorul muntelui 19
34 Ce a facut cu vitelul? l-a ars in foc 20
35 In ce a prefacut vitelul? cenusa 20
36 Unde a presarat cenusa? fata apei 20
37 Cine a baut? copiii lui Israel 20
38 Cum a zis Aaron ca e poporul? pornit spre rau 22
39 Ce a zis Aaron ca a facut cu aurul dat? aruncat in foc 24
40 Cum a vazut Moise ca e poporul? fara frau 25
41 Cine l-a facut sa fie fara faru? Aaron 25
42 Spre batjocura cui? vrajmasilor 25
43 Unde s-a asezat Moise? usa taberei 26
44 Cine s-a strans la Moise? toti copiii lui Levi 26
45 Ce sa incinga fiecare? sabia 27
46 Ce sa strabata? tabara 27
47 De unde sa strabata tabara? poarta la alta 27
48 Pe cine sa omoare fiecare? fratele, prietenul si ruda sa 27
49 Cine a facut dupa porunca lui Moise? copiii lui Levi 28
50 Cati oameni au pierit in ziua aceea? 3000 de oameni 28
51 Unde sa se predea? slujba Domnului 29
52 Cui a vorbit Moise a doua zi? poporului 30
53 Ce le-a zis Moise ca au facut? pacat foarte mare 30
54 Ce sa capete Moise pentru pacatul lor? iertare 30
55 Ce a zis Moise sa faca Domnul daca nu iarta pacatul poporului? sa-l stearga din cartea pe care a scris-o 32
56 Pe cine ii va sterge Domnul? pe cei care au pacatuit 33
57 Cine va merge inaintea lui? Ingerul Domnului 34
58 Cand ii va pedepsi pentru pacat? ziua razbunarii 34
59 Cu ce a lovit Domnul poporul? urgie 35
60 Cine a faurit vitelul? Aaron 35

Exod 33
1 Cu cine sa porneasca Moise? poporul 1
2 Unde sa se suie Moise si poporul? tara 1



3 Cui a jurat Domnul tara? Avraam, Isaac, Iacov 1
4 Cine va merge inaintea lor? inger 2
5 Pe cine va izgoni? canaaniti, amoriti, hetiti 2

fereziti, heviti, iebusiti
6 Ce curge in acea tara? lapte si miere 3
7 Ce fel de popor este? incapatanat 3
8 Ce a auzit poporul? cuvintele triste 4
9 Ce a facut poporul? s-a intristat 4

10 Ce nu si-a pus pe el? podoabe 4
11 Unde a plecat poporul? muntele Horeb 6
12 Ce a luat Moise? cortul lui 7
13 Unde a intins cortul? afara din tabara 7
14 Cum l-a numit? cortul intalnirii 7
15 Cine se duceau la cortul intalnirii? cine vroia sa intrebe pe Domnul 7
16 Cand se scula poporul in picioare? cand se ducea Moise la cort 8
17 Ce se oprea si se cobora la usa cortului? stalpul de nir 9
18 Ce facea Domnul? vorbea cu Moise 9
19 Cine vedea stalpul de nor? tot poporul 10
20 Cum vorbea Domnul cu Moise? fata in fata 11

cum vorbeste un om cu prietenul sau
21 Unde se intorcea Moise? tabara 11
22 Cine nu iesea din mijlocul cortului? Iosua 11
23 Al cui fiu era Iosua? fiulul lui Nun 11
24 Ce a cerut Moise sa I se arate? caile Tale 13
25 Cine este poporul Domnului? neamul acela 13
26 Cine a zis ca va merge cu Moise? Domnul 14
27 Ce ii va da Domnul? odihna 14
28 Cum il cunostea Domnul pe Moise? pe nume 17
29 Ce a zis Moise sa ii arate? slava Domnului 18
30 Ce va trece prin fata lui Moise? frumusetea Domnului 19
31 Ce nu va putea Moise sa vada? fata Domnului 20
32 Cine nu poate sa il vada pe Domnul? omul 20
33 Unde va sta Moise? stanca 21
34 Ce va trece? slava Domnului 22
35 Unde il va pune pe Moise cand va trece slava? crapatura stancii 22
36 Cu ce va fi acoperit Moise? mana Domnului 22
37 Cum Il va vedea Moise? pe dinapoi 23
38 Ce nu se poate vedea? fata Domnului 23

Exod 34
1 Cui a vorbit Domnul? Moise 1
2 Ce sa taie? 2 table de piatra 1
3 Cum sa fie cele 2 table? ca cele dintai 1
4 Cine va scrie cuvintele? Domnul 1
5 Cand sa fie gata? dis-de-dimineata 2
6 Unde sa se suie? muntele Sinai 2
7 Unde sa stea? varful muntelui 2
8 Cine sa nu pasca langa munte? oi sau boi 3
9 Ce a luat Moise in mana? cele 2 table de piatra 4

10 Cum s-a coborat Domnul? nor 5
11 Ce a rostit Moise? numele Domnului 5
12 Cum este Domnul la manie? incet 6
13 De ce este Domnul plin? indurare, bunatate, credinciosie 6
14 Ce isi tine Domnul? dragoste 7
15 Ce iarta Domnul? faradelegea, razvratirea, pacatul 7
16 Pana la al catelea neam pedepseste? 3 sau 4 7
17 Ce a facut Moise? s-a plecat la pamant, s-a inchinat 8
18 Ce a facut Domnul? legamant 10
19 Ce va face in fata intregului popor? minuni 10
20 Ce va face Domnul prin ei? lucruri infricosate 10
21 La ce sa ia seama? la ce ii porunceste azi 11
22 Pe cine va izgoni dinaintea lor? amoriti, canaaniti, hetiti 11

fereziti, heviti, iebusiti
23 Cu cine sa nu faca legamant? locuitorii tarii 12
24 Ce sa nu fie locuitorii pentru ei? o cursa 12
25 Ce sa le darame? altarele 13



26 Ce sa le sfarame? stalpii idolesti 13
27 Ce sa le tranteasca la pamant? idolii 13
28 Inaintea cui sa nu se inchine? altui dumnezeu 14
29 Ce fel de Dumnezeu este? gelos 14
30 Ce sa nu ia pentru fiii lor? neveste 16
31 Ce sa nu isi faca? un dumnezeu turnat 17
32 Cate zile sa tina sarbatoarea Azimilor? 7 zile 18
33 In ce luna va fi sarbatoarea Azimilor? spicelor 18
34 Ce sa manance la aceasta sarbatoare? azimi 18
35 Cand au iesit din Egipt? luna spicelor 18
36 Al cui este orice intai nascut? Domnului 19
37 Cu ce sa rascumpere inataiul anscut al magaritei? miel 20
38 Ce sa faca daca nu il rascumpara? franga gatul 20
39 Cum sa nu se infatiseze inaintea Domnului? mainile goale 20
40 Ce sa faca 6 zile? sa lucreze 21
41 Cand sa se odihneasca? ziua 7 21
42 Care roade vor fi la Sarbatoarea Saptamanilor? cele dintai roade din secerisul graului 22
43 Cand va fi sarbatoarea Roadelor? sfarsitul anului 22
44 Cine sa se infatiseze de 3 ori pe an inaintea Domnului? toti cei de parte barbateasca 23
45 Ce va izgoni dinaintea poporului? neamurile 24
46 Ce va intinde? hotarele 24
47 Ce sa aduca in casa Domnului? parga celor dintai roade ale pamantului 26
48 Cat a stat Moise cu Domnul? 40 de zile si 40 de nopti 28
49 Ce nu a mancat Moise? paine 28
50 Ce nu a baut Moise? apa 28
51 Ce a scris Domnul pe table? cuvintele legamantului, cele 10 Porunci 28
52 De unde s-a coborat Moise? muntele Sinai 29
53 Cu ce s-a coborat Moise de pe munte? cele 2 table ale marturiei 29
54 Ce stralucea cand a coborat de pe munte? pielea fetei lui Moise 29
55 De ce ii stralucea pielea fetei? pentru ca vorbise cu Domnul 29
56 Cine se uitau la Moise? Aaron si toti copiii lui Israel 30
57 Ce sa temeau ei sa faca? sa se apropie de Moise 30
58 Cine s-au intors la Moise? Aaron si toti fruntasii adunarii 31
59 Ce si-a pus Moise pe fata cand a incetat sa vorbeasca? marama 33
60 Cum vorbea Moise cu Domnul? fara marama 34

Exod 35
1 Pe cine a strans Moise? toata adunarea copiilor lui Israel 1
2 Cate zile sa lucrati? 6 zile 2
3 Cum sa fie ziua 7? sfanta 2
4 Ce este ziua 7? Sabatul 2

ziua de odihna inchinata Domnului
5 Ce pedeapsa va avea cine face o lucrare in aceasta zi? moartea 2
6 Ce sa nu aprinda in locuintele lor in ziua de Sabat? focul 3
7 Cine a vorbit intregii adunari? Moise 4
8 Ce sa aduca Domnului? prinos 5
9 Cine sa vina sa faca ce a poruncit Domnul? toti cei iscusiti 10

10 Cine a iesit dinaintea lui Moise? toata adunarea  20
11 Cine a venit si a adus prinos Domnului? toti cei cu tragere de inima si bunavointa 21
12 Cine a venit indata? barbatii si femeile 22
13 Ce au facut cu prinosul de aur? inchinase Domnului 22
14 Cine a adus pietre de onix? fruntasii poporului 27
15 Cine a poruncit prin Moise? Domnul 29
16 Cine le-a zis Moise ca l-a ales pe Betaleel? Domnul 30
17 Al cui fiu era Betaleel? Uri 30
18 Din ce semintie era Betaleel? Iuda 30
19 Cu ce duh a fost umplut Betaleel? lui Dumnezeu, intelepciune, pricepere, stiinta 31
20 Ce putea sa nascoceasca? planuri 32
21 In ce putea sa lucreze Betaleel? aur, argint, arama 32
22 Ce putea Betaleel sa faca cu pietrele? sape si sa le lege 33
23 Ce putea sa lucreze cu mestesug? lemnul 33
24 Ce dar i-a dat lui Betaleel? sa invete pe altii 34
25 Cine mai avea aceste daruri? Oholiab 34
26 A cui fiu era Oholiab? Ahisamac 34
27 Din ce semnitie este Oholiab? Dan 34
28 Cu ce i-a umplut? pricepere 35



Exod 36
1 Ce puse Domnul in barbatii iscusiti? intelepciune si pricepere 1
2 Ce luucrari stiau sa faca? randuite pentru slujba 1
3 Cum au facut totul? dupa cum poruncise Domnul 1
4 Cine i-a chemat? Moise 2
5 Ce au luat ei dinaintea lui Moise? toate prinoasele 3
6 Cine a adus prinoasele? copiii lui Israel 3
7 Pentru ce erau randuite lucrarile? slujba Sfantului Locas 3
8 Cand aduceau lui Moise daruri de bunavoie? in fiecare dimineata 3
9 Ce si-au lasat barbatii iscusiti? lucrul care-l faceau 4

10 Cu cine au venit sa vorbeasca? Moise 5
11 Cine aducea mai mult decat trebuie? poporul 5
12 Unde a pus Moise sa strige? tabara 6
13 Ce sa nu mai aduca pentru Sfantul Locas? daruri 7
14 Pe cine a oprit sa mai aduca daruri? popor 6
15 Ce era de ajuns? materialul adus 7
16 Ce au facut din 10 covoare? cortul 8
17 Ce au tesut pe covoare? heruvimi 8
18 Cum erau heruvimi lucrati? maiestrie 8
19 Ce dimensiuni aveau covoarele? L 28 coti, l 4 coti 9
20 Ce aveau toate covoarele? aceasi masura 9
21 Cate au fost prinse la un loc 5 covoare 10
22 Ce au facut la marginea covoarelor? chiotori albastre 11
23 Cate chiotori au facut la cele dintai covoare? 50 chiotori 12
24 Cum erau puse chiotorile? una in fata alteia 12
25 Cate copci de aur au facut? 50 de copci de sur 13
26 Ce alcatuia un intreg? cortul 13
27 Din  ce au facut covoarele pentru acoperis? piei de capra 14
28 Cate covoare pentru acoperis au facut? 11 covoare 14
29 Ce dimensiuni aveau covoarele pentru acoperis? L 30 coti l 4 coti 15
30 Cate covoare au prins deoparte? 5 covoare 16
31 Cate covoare au prins pe alta parte? 6 covoare 16
32 Unde au facut 50 de chiotori? marginea covorului 17
33 Din ce au facut cele 50 de copcii? arama 18
34 Ce sa alcatuiasca acoperisul cortului? intreg 18
35 In ce era vopsita invelitoarea din piei de berbec? rosu 19
36 Din ce vitel a mai facuty o invelitoare? de mare 19
37 Unde erau puse invelitoarele? deasupra 19
38 Din ce au facut scandurile pentru cort? lemn de salcam 20
39 Cum erau asezate scandurile? picioare 20
40 Ce dimensiuni aveau scandurile? L 10 coti, l 1.5 coti 21
41 Ce avea fiecare scandura? 2 urechi 22
42 Cate scanduri au facut in partea de miazazi? 20 de scanduri 23
43 Din ce au facut picioarele pentru scanduri? argint 24
44 Cate scanduri au facut pentru latura din miazanoapte? 20 de scanduri 25
45 Unde era fundul cortului? inspre apus 27
46 Cate scanduri a facut pentru fundul cortului? 6 scanduri 27
47 Cate unghiuri avea cortul in partea din fund? 2 unghiuri 28
48 Cate sacnduri au facut pentru cele 2 unghiuri? 2 scanduri 28
49 Din cate bucati erau facute? 2 bucati 29
50 Cum erau la varf? bine legate 29
51 Prin ce erau legate? cerc 29
52 Ce picioare aveau scandurile? argint 30
53 Cate picioare? 16 picioare 30
54 Din ce erau facuti cei 5 drugi? lemn de salcam 31
55 Pe unde trecea drugul din mijloc? mijlocul scandurilor 33
56 Cu ce au poleit scandurile? aur 34
57 Ce treceau prin verigile de aur? drugii 34
58 Ce au lucrat cu maiestrie? perdeau dinauntru 35
59 Din ce fir era facuta perdeaua? albastru, purpuriu, caramiziu 35
60 Din ce in era facuta perdeaua? subtire rasucit 35
61 Ce au facut pe perdea? heruvimi 35
62 Cati stalpi au facut pentru perdea? 4 stalpi 36
63 Din ce erau facuti stalpii? salcam 36
64 Cu ce au poleit staplii? aur 36



65 Din ce erau carligele? aur 36
66 Ce lucrare era perdeaua de la usa cortului? facuta la gherghef 37
67 Din ce erau cele 5 picioare? arama 38
68 cati stalpi au facut? 5 stalpi 38
69 Ce a poleit cu aur? capataiele si betele de legatura 38

Exod 37
1 Cine a facut chivotul? Betaleel 1
2 Din ce a facut chivotul? lemn de salcam 1
3 Ce dimensiuni avea chivotul? L 2.5 coti, l 1.5 coti, h 1.5 coti 1
4 Cu ce au poleit? aur 2
5 Ce au facut de jur imprejur? chenar 2
6 Cate verigi de aur au turnat? 4 verigi 3
7 Unde au pus verigile? cele 4 colturi 3
8 Din ce au facut drugii? lemn de salcam 4
9 Cu ce i-a poleit? aur 4

10 De ce au varat drugii? sa duca chivotul 5
11 Din ce au facut capacul ispasirii? aur curat 6
12 Ce dimensiuni avea capacul? L 2,5 coti, l 1.5 coti 6
13 Cati heruvimi au facut? 2 heruvimi 7
14 Unde au pus heruvimii? la capete 8
15 Cum aveau aripile heruvimii? intinse deasupra 9
16 Ce acopereau cu aripile? capacul ispasirii 9
17 Unde aveau intoarsa fata heruvimii? spre capacul ispasirii 9
18 Din ce au facut masa? lemn de salcam 10
19 Ce dimeniuni avea masa? L 2 coti, l 1 cot, h 1.5 coti 10
20 Cu ce au poleit masa? aur curat 11
21 Ce au facut de jur imprejur? chenar 11
22 Ce au facut imprejur? pervaz 12
23 Cat avea pervazul? lat de mana 12
24 Ce au turnat pentru masa? 4 verigi de aur 13
25 Unde au pus verigile? cele 4 colturi 13
26 Unde erau verigile? langa pervaz 14
27 Pentru ce erau drugii? ducerea mesei 14
28 Din ce a facut drugii? lemn de salcam 15
29 Cu ce a poleit drugii? aur 15
30 La ce slujeau drugii? ducerea mesei 15
31 Ce trebuiau puse pe masa? uneltele 16
32 Ce unelte erau puse pe masa? farfurii, catui, potire, cesti 16
33 La ce slujeau uneltele? jertfele de bautura 16
34 Din ce a facut uneltele? aur curat 16
35 Din ce a facut sfesnicul? aur curat batut 17
36 Ce era dintr-o bucata cu sfesnicul? piciorul, fusul, potirasele 17

gamalioarele, florile
37 Cate brate ieseau? 6 brate 18
38 Ce era pe un brat? 3 potirase 19
39 Ce chip aveau potrisaele? floare de migdal 19
40 Ce aveau? gamalioare si florile lor 19
41 Unde erau 4 potirase? fusul sfesnicului 20
42 Unde era cate o gamalioara? sub 2 brate 21
43 Ce erau dintr-o bucata? gamalioarele si bratele 22
44 Cum era batut? in intregime 22
45 Cate candele au facut? 7 candele 23
46 Din ce erau candele, mucarile si cenusarele? aur curat 23
47 Cat a intrebuintat pentru sfesnic? un talant de aur curat 24
48 Pentru ce a facut altarul? tamaie 25
49 Din ce a facut altarul? lemn de salcam 25
50 Ce dimensiuni avea altarul? L 1 cot, l 1 cot, h 2 coti 25
51 In cate muchii era? 4 muchii 25
52 Cum erau coarnele? dintr-o bucata 25
53 Cu ce le-a poleit? aur curat 26
54 Ce a facut de jur imprejur? o cununa 26
55 Unde a facut 2 verigi de aur? sub cununa 27
56 Ce sa vare in verigii? drugii 27
57 Din ce a facut drugii? lemn de salcam 28
58 Cu ce i-a poleit? aur 27



59 Pentru ce a facut undelemnul? ungerea sfanta 29
60 Ce tamaie a facut? mirositoare, curata 29
61 Dupa ce a fost alcatuita tamaia? mestesugul facatorului de mir 29

Exod 38
1 Ce altar a facut? arderea-de-tot 1
2 Din ce a facut altarul? lemn de salcam 1
3 Ce dimensiuni avea altarul? L 5 coti, l 5 coti, h 3 coti 1
4 In cate muchii era? 4 muchii 1
5 Unde a facut coarne? cele 4 colturi 2
6 Cu ce le-a poleit? arama 2
7 Din ce a facut uneltele? arama 3
8 Pentru ce a facut tigaile? carbuni 3
9 Ce a facut pentru altar? gratar de arama 4

10 Cum era gratarul de arama? retea 4
11 Unde a pus? sub pervazul altarului 4
12 Pana unde venea? jumatatea altarului 4
13 Cate verigi a tunrat? 4 verigi 5
14 Unde a pus verigile? 4 colturi ale gratarului 5
15 Din ce a facut drugii? lemn de salcam 6
16 Cu ce a poleit drugii? arama 6
17 Unde a varat drugii? verigile de pe laturile altarului 7
18 Din ce l-a facut? scanduri 7
19 Cum era pe dinauntru? gol 7
20 Din ce a facut ligheanul? arama 8
21 Ce slujeau la usa cortului? oglinzile femeilor 8
22 Ce era pentru curte in partea de miazazi? panze de in subtire rasucit 9
23 Pe ce lungime? 100 de coti 9
24 Cati stalpi erau? 20 de stalpi 10
25 Pe ce erau asezati stalpii? 20 de picioare de arama 10
26 Ce erau de argint? carligele si betele 10
27 Cata panza era in partea de mizanopate? 100 de coti 11
28 Cata panza era in partea de apus? 50 de coti 12
29 Cati stalpi erau? 10 stalpi 12
30 Cati coti erau in partea de rasarit? 50 de coti 13
31 Cati coti erau pe o aripa? 15 coti 14
32 Cati stalpi erau? 3 stalpi 14
33 Cum erau toate panzele? in subtire rasucit 16
34 Ce erau de arama? picioarele stalpilor 17
35 Ce erau poleite cu aur? capataile 17
36 Cu ce erau legati stalpii curtii? bete de argint 17
37 Ce era facuta la gherghef? perdeau de la poarta curtii 18
38 Din ce fir era? albastru, purpuriu, caramiziu 18
39 Ce dimensiuni avea perdeaua? L 20 coti, h 5 coti 18
40 Ce latime avea? panzele curtii 18
41 Din ce erau salpii si picioarele? arama 19
42 Din ce erau carligele si betele? argint 19
43 Unde erau tarusi de arama? in jurul cortului si curtii 20
44 Dupa a cui porunca a fost facuta socoteala? Moise 21
45 Prin a cui ingrijire? a levitilor 21
46 Sub a cui carmuire? Itamar 21
47 Al cui fiu era Itamar? Aaron 21
48 Cine a facut tot ce poruncise lui Moise Domnul? Betaleel, fiul lui Urie 22
49 Pe cine a avut Betaleel ca ajutor? Oholiab 23
50 Cat aur a fost intrebuintat? 29 talanti, 730 sicli 24
51 De unde era aurul? daruri 24
52 Cat argint a iesit? 100 talanti, 1775 sicli 25
53 Cat siclu se venea pentru fiecare? jumatate de siclu 26
54 De la ce varsta erau cuprinsi in numaratoare? 20 de ani in sus 26
55 Cati oameni au fost? 603550 de oameni 26
56 Cate picioare s-au turnat din cei 100 de talanti? 100 de picioare 27
57 Ce s-au facut cu ei 1775 de sicli? carligele si betele de legatura 28
58 Ce le-au poleit? capataile 28
59 Cata arama a fost daruita? 70 talanti, 2400 sicli 29

Exod 39



1 Pentru ce erau vesmintele preotilor? slujba sfantului Locas 1
2 Cui au facut vesminte sfinte? Aaron 1
3 Cui poruncise Domnul? Moise 1
4 Ce erau vopsite in albastru, purpuriu, caramiziu? materiile 1
5 Ce au facut din aur? efodul 2
6 In ce au taiat placile de aur? fire subtiri 3
7 Cum era lucrat? maiestrie 3
8 Ce se impreuna cu efodul? umarari 4
9 Ce era prins de efod? braul 5

10 Ce pietre au pregatit? onix 6
11 Ce au sapat pe pietre? numele fiilor lui Israel 6
12 Ce a facut indoit? pieptarul 9
13 Cat era de mare pieptarul? L 1 palma, l 1 palma 9
14 Ce a pus in pieptar? 4 siruri de pietre 10
15 Ce ers pr sirul dintai? sardonix, topaz, smarald 10
16 Ce era in al doilea sir? rubin, safir, diamant 11
17 Ce era in sirul 3? opal, agat, ametist 12
18 Ce era in sirul 4? crisolit, onix, iaspis 13
19 Cate pietre erau? 12 pietre 14
20 De ce erau 12 pietre? numele fiilor lui Israel 14
21 Cum erau sapate? ca niste peceti 14
22 Ce au facut pe pieptar? lantisoare din aur curat 15
23 Cum erau impletite? ca niste sfori 15
24 Cu ce a legat pieptarul de efod? sfoara albastra 21
25 Cum sa stea pieptarul? teapan 21
26 Unde sa stea pieptarul? deasupra efodului 21
27 De unde sa nu se miste? de pe efod 21
28 Cine ii poruncise lui Moise? Domnul 21
29 Unde era mantia? sub efod 22
30 Cum era tesuta mantia? cu mestesug 22
31 Din ce materie era facuta mantia? albastra 22
32 Ce era la mijlocul mantiei? gaura 23
33 Cu ce gaura semana? unei platose 23
34 Cum era tivita gaura? de jur imprejur 23
35 De ce era tivita? sa nu se rupa 23
36 Ce au facut pe marginea mantiei? rodii 24
37 Ce culoare aveau rodiile? albastra, purpurie, caramizie 24
38 Ce au facut din aur curat? clopotei 25
39 Unde au pus clopoteii? intre rodii, imprejurul mantiei 25
40 Ce au facut din in subtire? tunicile 27
41 Pentru cine au facut tunicile? Aaron si fiii lui 27
42 Ce slujeau ca podoabe? mitra si scufiile 28
43 Din ce erau izmenele? in subtire rasucit 28
44 Cum era lucrat braul? la gherghef 29
45 Ce culoare aveau braul? albastru, purpurie, caramizie 29
46 Ce cununa au facut? imparateasca sfanta 30
47 Ce au sapat pe ea? Sfant Domnului 30
48 Cu ce a legat-o de mitra? sfoara albastra 31
49 Ce au fost ispravite? toate lucrarile locasului 32
50 La cine au dus locasul? Moise 33
51 Cine a cercetat toate lucrurile? Moise 43
52 Cum se facusera toate lucrurile? cum poruncise Domnul 43
53 Ce a facut Moise? i-a binecuvantat 43

Exod 40
1 Cui a vorbit Domnul? Moise 1
2 Cand sa intinzi locasul cortului? ziua 1, luna 1 2
3 Ce sa puna in locas? chivotul marturiei 3
4 Ce sa atarni inaintea chivotului? perdeaua 3
5 Ce sa aduca? masa 4
6 Ce sa puna pe masa? cele randuite 4
7 Ce sa aduca dupa ce pune masa? sfesnicul 4
8 Ce sa asezi dupa ce aduci sfesnicul? candelele 4
9 Ce sa aseze inaintea chivotului marturiei? altarul de aur pentru tamaie 5

10 Unde asezi perdeaua? usa cortului 5
11 Ce sa aseze inaintea usii locasului? altarul pentru arderea de tot 6



12 Ce sa aseze intre cortul intalnirii si altar? ligheanul 7
13 Ce sa puna in lighean? apa 7
14 Ce sa aseze de jur imprejur? curtea 8
15 Ce sa pui la poarta curtii? perdeaua 8
16 Cu ce sa unga cortul? undelemnul pentru ungere 9
17 Cum va fi cortul? sfant 9
18 Cum va fi altarul? preasfant 10
19 Pe cine sa duca la usa cortului? Aaron si fiii lui 12
20 Cu ca sa ii spele? apa 12
21 Cu ce sa il imbrace pe Aaron? vesmintele sfinte 13
22 Ce slujba sa faca Aaron? de preot 13
23 Cu ce sa ii imbrace pe fiii lui Aaron? tunicile 14
24 Cum sa ii unga pe fiii lui Aaron? cum l-a uns pe tatal lor 15
25 Ce slujba sa faca fiii? de preot 15
26 In ce putere vor fi preoti? acelei ungeri 15
27 Ce vor avea ei pururea? dreptul preotiei 15
28 Printre cine vor avea acest drept? urmasii lor 15
29 Cum a facut Moise? intocmai cum ii poruncise Domnul 16
30 Cand a fost cortul asezat? ziua 1 luna 1 anul 2 17
31 Cine a asezat cortul? Moise 18
32 Ce i-a pus Moise? picioarele 18
33 Ce a asezat Moise? scandurile si verigile 18
34 Ce a ridicat Moise? stalpii 18
35 Ce a intins? invelitoarea 19
36 Ca ce slujea invelitoarea? acoperis 19
37 Ce a luat? marturia 20
38 Unde a pus marturia? chivot 20
39 Ce a pus la chivot? drugii 20
40 Ce a asezat deasupra chivotului? capacul marturiei 20
41 Unde a dus chivotul? in cort 21
42 Ce a atarnat? perdeaua despartitoare 21
43 Ce a acoperit? chivotul marturiei 21
44 Unde a asezat masa? cortul intalnirii 22

in partea de miazanoapte 22
dincoace de perdeaua dinauntru 22

45 Ce a pus pa masa? painile 23
46 Unde a asezat sfesnicul? cortul intalnirii, fata mesei 24

in partea de miazazi 24
47 Unde a asezat candelele? inaintea Domnului 25
48 Ce a asezat in fata perdelei? altarul de aur  26
49 Ce a ars pe altarul de aur? tamaie mirositoare 27
50 Ce a asezat la usa cortului? altarul pentru arderea de tot 29
51 Ce a sezat la usa cortului? perdeaua 28
52 Ce a adus pe altarul pentru arderea de tot? arderea de tot si jertfa de mancare 29
53 Unde a asezat ligheanul? intre cortul intalnirii si altar 30
54 Pentru ce a pus apa in el? pentru spalat 30
55 Cine si-a spalat mainile si picioarele? Moise, Aaron si fiii lui 31
56 Ce facea cand intrau in cort si se apropiau de altar? se spalau 32
57 Ce a ispravit Moise? lucrarea 33
58 Unde a ridicat curtea? imprejurul cortului si altarului 33
59 Unde a pus perdeaua? poarta curtii 33
60 Ce a acoperit cortul intalnirii? norul 34
61 Ce a umplut cortul? slava Domnului 34
62 Cine nu putea sa intre in cortul intalnirii? Moise 35
63 Ce statea deasupra cortului? norul 35
64 Ce umplea slava Domnului? cortul 35
65 Cand porneau copiii lui Israel? cand se ridica norul 36
66 Cand era norul deasupra cortului? ziua 38
67 Cand era un foc inaintea intregii case a lui Israel? noaptea 38


