II.23
I.
1.__Iosia a ars toate sculele făcute pentru Baal și Astarteea la Betel.
2.__Iosia a aruncat cenușa sculelor închinate idolilor în Iordan.
3.__Iosia a izgonit preoții idolilor.
4.__Iosia a ars idolul Astarteei la pârâul Chedron.
5.__Iosia a aruncat cenușa idolului Astarteei în pârâul Chedron.
II.
	Unde a pângărit Iosia Tofetul?

	Valea fiilor lui Hinom	b) valea fiilor lui Amon		c) valea fiilor lui Moloh

	Paște ca pe vremea lui Iosia nu s-a mai prăznuit de pe vremea?

	Lui David	b) lui Ezechia		c) judecătorilor

	În ce an al lui Iosia s-au prăznuit Paștele în cinstea Domnului?

	3	b) 6		c) 18

	Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei Lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse_____ca să-L mânie.

	Ieroboam	b) Manase	c) Ahab

	Împotriva cui s-a suit Faron Neco, pe vremea lui Iosia?

	Iuda		b) Israel		c) Ahab

	Câți ani avea Ioahaz când a devenit împărat?

	30	b) 23	c) 13

	Cum se numea mama lui Ioahaz?

	Hamutal		b) Zebuda	c) Nehușta

	Unde a fost pus în lanțuri Ioahaz?

	Betel		b) Gheba		c) Ribla

	Câți ani avea Ioiachim când a devenit împărat?

	30		b) 25		c) 13

	Cum se numea mama lui Ioiachim?

	Hamutal		b) Zebuda	c) Nehușta

III. 
	Câți ani a domnit Ioiachim?
	Cât timp a domnit Ioahaz?

Cui a dat Ioiachim aur și argint și a trebuit să pună bir asupra țării?
Pe cine a pus Faraon Neco să fie împărat în locul lui Ioahaz și cum l-a numit?
	Cine l-a omorât pe Iosia?
	Pe cine a junghiat Iosia pe altare?
	De ce a pângărit Iosia Tofetul?
	Unde mâncau preoții înălțimilor azimile pe vremea lui Iosia?
	De unde până unde a pângărit Iosia înălțimile unde ardeau preoții tămâie?
	În casele cui împleteau femeile corturi pentru Astarteea și le-a dărâmat Iosia?
IV.
	Pe cine a strâns Iosia la el înainte să nimicească închinarea la idoli?

	Preoții		b) bătrânii lui Iuda		c) bătrânii Ierusalimului

	Cu cine s-a suit Iosia la Casa Domnului când a citit Cartea Legii și a făcut legământ cu poporul?

	Preoții		b) bătrânii lui Iuda 		c) locuitorii Ierusalimului

	Cui a poruncit Iosia să scoată sculele idolilor din Templul Domnului?

	Marelui preot Hilchia		b) preoților de al doilea rând		c) celor ce păzeau pragul

	Iosia a stârpit pe cei ce:

	Chemau duhurile	b) spuneau viitorul	c) se închinau la terafimi

	Ce gloabă a pus Faraon Neco pe țara lui Iuda?

	100 de talanți de argint		b) 10 sicli de argint		c) un talant de aur
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