II.9
I.
1.__Domnul i-a poruncit lui Elisei să-l ungă pe Iehu, împărat peste Israel.
2.__Dumnezeu îi vorbește lui Iehu că trebuie să nimicească casa lui Baeșa.
3.__Dumnezeu îi vorbește lui Iehu că în ogorul lui Izreel va fi mâncată de câini Izabela. 
4.__Iehu a uneltit împotriva lui Ioram.
5.__Străjerul de pe zid a văzut prima data ceata lui Iehu venind înspre împărat.
II.
	Unde a fost uns Iehu împărat peste Israel?

	Samaria	b) Damasc	c) Ramotul din Galaad

	Unde trebuia să fie uns Iehu împărat?

	În mijlocul fraților lui 		b) într-o odaie departe 		c) în mijlocul cetății

	Câți soli a trimis Ioram la Iehu să-l întrebe dacă vine cu pace și nu s-au mai întors?

	1	b) 2	c) 3

	Cu ce a fost locit Ioram de către Iehu?

	Săgeata		b) sulița		c) piatra

	Pe ce drum a fugit Ahazia împăratul lui Iuda, după moartea lui Ioram?

	Drumul care duce la pustie	b) drumul care duce la casa din grădină		c) drumul care duce la ieșirea din cetate

III. 
	Ce trebuia să facă acel care l-a uns pe Iehu, după ce făcea acest lucru?
	Cu cine a vorbit prima data trimisul lui Elisei să-l ungă pe Iehu?
	Ce au făcut cei care au primit vestea de la Iehu că a fost uns împărat?
	Unde s-a întâlnit Iehu cu Ioram și Ahazia?
	Cine era Bidcar?

Unde a murit Ahazia împăratul lui Iuda?
	Unde a fost lovit Ahazia?
	Cum l-a numit Izabela pe Iehu după ce l-a omorât pe Ioram?
IV.
	Ce i-a zis Elisei fiului prorocilor înainte de a pleca la Ramot să-l ungă pe Iehu?

	Să-și încingă mijlocul	b) să ia sticluța cu untdelemn	c) să plece imediat

	Ce spune Domnul că va răzbuna prin moartea Izabelei?

	Sângele robilor Lui	b) sângele tuturor slujitorilor Lui	c) sângele prorocilor

	Ce a spus Iehu lui Ioram că domnesc în Israel și nu are cum să fie pace?

	Nelegiuirile Izabelei	b) curviile Izabelei	c) Vrățitoriile Izabelei

	Ce a făcut Izabela înainte de a-I vorbi Iehu?

	Și-a împodobit capul 	b) și-a încins mijlocul	c) și-a uns sprâncenele

	Pe ce a țâșnit sângle Izabelei când a căzut de pe fereastră?

	Car	b) cai		c) zid

	Ce au găsit din trupul Izabelei când a venit să o îngroape?

	Țeasta capului		b) palmele mâinilor	c) picioarele
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