«Dar el i-a zis: „Un om a făcut un ospăț mare și i-a invitat pe
mulți, iar la ora ospățului l-a trimis pe servitorul său să spună celor
pe care îi chemase: «Veniți, deja este gata!»
Dar, unul după altul, au început toți să se scuze.
Primul i-a spus: «Mi-am cumpărat un ogor și e necesar să merg
să-l văd. Te rog, primește scuzele mele!» Un altul a spus: «Am
cumpărat cinci perechi de boi și merg să-i încerc. Te rog, primește
scuzele mele!» Iar un altul i-a spus: «Tocmai acum m-am căsătorit și
nu pot să vin».
Întorcându-se, servitorul a spus acestea stăpânului său.
Atunci, stăpânul casei s-a înfuriat și i-a spus servitorului:
«Mergi îndată pe străzile și pe ulițele cetății și adu-i aici pe săraci,
pe infirmi, pe orbi și pe șchiopi».
Servitorul i-a spus: «Stăpâne,
s-a făcut ce ai poruncit și încă mai
este loc».
Atunci, stăpânul i-a zis
servitorului: „Ieși pe drumuri și
cărări și constrânge-i să intre
pentru ca să mi se umple casa.
Căci vă spun că nici unul dintre
oamenii care fuseseră chemați nu
va gusta din cina mea”».
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1. Cel care a făcut ospățul a invitat la început
A) doar prietenii cei mai buni;
B) mulți oameni;
C) familia lărgită;
D) familia restrânsă;
2. Unul dintre invitați se scuză că nu poate veni, spunând că
A) și-a cumpărat o casă;
B) soția sa naște;
C) și-a cumpărat un Playstation și trebuie să îl încerce;
D) și-a cumpărat zece boi;
3. Când a auzit că invitații l-au refuzat, stăpânul
A) l-a trimis pe servitor să cheme alți oameni;
B) a fost bucuros că îi va rămâne lui toată mâncarea;
C) a plâns;
D) s-a supărat și a promis că nu va mai face niciodată un ospăț;
4. A doua oară, stăpânul l-a trimis pe servitor
A) pe drumuri și pe cărări, după oamenii săraci, infirmi, orbi și
șchiopi;
B) în cetatea de peste deal, după oamenii bogați de acolo;
C) la închisoare, după prizonieri;
D) pe străzile și pe ulițele cetății, după oamenii săraci, infirmi, orbi
și șchiopi;
5. Când s-a întors din nou servitorul,
A) casa stăpânului era plină;
B) casa stăpânului era goală;
C) încă mai era loc în casă;
D) stăpânul i-a dat pe toți afară;
6. Stăpânul i-a spus la final servitorului că:
A) „acum casa mea e plină”
B) „sper ca de Crăciun să mergem la colindat”
C) „nici unul dintre oamenii care fuseseră chemați nu va gusta din
cina mea.”
D) „mai am 2 locuri libere la masă”
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,iar cel nebun grăiește

spre pieirea lui” (Prov 10:8)
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