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I.
1.__Domnul Isus a spus că mânntuirea se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său.
2.__ Domnul Isus spune în pildă că împăratul care a făcut nuntă fiului său, a trimis pe robii săi să adune pe cei poftiți la nuntă.
3.__Când a auzit împăratul care a făcut nuntă fiului său că acei poftiți la nuntă nu vor să vină și au omorât robii, s-a tulburat și a trimis robii săi ca să nimicească ucigașii aceia.
4.__Împăratul din pilda Domnului Isus și-a trimis robii să aducă nuntași în ulițele cetății.
5.__Împăratul a văzut între nuntași un om ce nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
II.
	Cum a reacționat omul din pildă care nu avea haina de nuntă când a fost întrebat de ce nu are haină corespunzătoare?

	S-a tulburat		b) a amuțit		c) s-a mâniat

	Cine s-au sfătuit cum să Îl prindă pe Isus cu vorba, atunci când l-au întrebat despre bir?

	Fariseii			b) cărturarii		c) saducheii

	Ce fel de cale au spus fariseii că învată Domnul Isus?

	Neprihănirii		b) adevărului		c) a lui Dumnezeu

	Cine i-a spus lui Isus întrebarea despre înviere?

	Fariseiii			b) cărturarii		c) saducheii

	Cum spune Domnul Isus că vor fi oamenii la înviere?

	Ca Dumnezeu		b) ca îngerii lui Dumnezeu		c) în trupuri de slavă

III. 
	Cine i-a pus întrebarea: Care este cea mai mare poruncă din Lege?
	Cine a întrebat: ʼʼAl cui este Hristosul?ʼʼ Și cui i s-a pus această întrebare?
	Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt______.
	Câți soți avea nevasta exemplul saducheilor la întrebarea despre înviere?

IV.
	Ce a pregătit împăratul care a făcut nuntă fiului său în pilda Domnului Isus?

	Vite		b) berbeci		c) junci

	Unde s-au dus cei poftiți la nunta fiului de împărat în pilda Domnului Isus?

	Înmormântarea tatălui		b) negusorie		c) holdă

	Cui îi pune lui Isus întrebarea despre bir?

	Fariseii		b) ucenicii fariseilor		c) irodianii

	Ce aparținea Cezarului de pe birul adus lui Isus?

	Chipul		b) slovele		c) semnele

	Ce le-a spus Isus saducheilor că nu cunosc de aceea se rătăcesc?

	Puterea lui Dumnezeu		b) neprihănirea lui Dumnezeu		c) scripturile
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