
Bible Quiz by Edavaka Mission 
The Gospel According to St. Matthew 

Note: The wordings and incidents should strictly follow as per Matthew NRSV Version 

Answer Key 
 

1) 42 Ref:Ch1:17 OR 41 ref:ch.1: 2-16 
 

2) Tamar, Rahab, Ruth, Wife of Uriah, & Mary  Reference Ch 1:2-16 
താമാർ, രാഹാബ്, റൂത്ത്, ഊരിയാവിന്ററ ഭാരയ, മറിയ 

3) A and D  Ref:-Ch 1:19 

4) God is with us. Ref:-Ch1:23  
ദൈവം നമ്മാടു കൂറട 

5) King Herod and all of Jarusalem Ref:-Ch 2:3  

റഹമ്രാൈാരാജാവും യരുശമ് ംഒമ്േയും 
6) 2 years, Matthew 2: 16   

2 വയസ്്സ , മത്തായി 2: 16 Ref:- Ch 2:16 

7) Repent for the Kingdom of Heaven has come near. Ref: Matthew 3:2 & 4:17  

സ്വർഗ്ഗരാജയം സ്മീപിച്ചിരിേയാൽ മാനസ്ാന്തരറെടുവിൻ 
8) Father God -voice from Heaven, Son God  - Jesus Christ, Holy Spirit – in the form of 

the dove. Ref:- Ch 3: 16,17 
പിതാവായ ദൈവം - സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം, പുത്തനായ ദൈവം - മ്യശു ത്കിസ്തു , 

പരിശുദ്ധാത്മാവ് - ത്പാവിന്ററ രൂപത്തിൽ 

9) 40 days and 40 nights. Ref:ch.4:2 
40 രാവും, 40പക ും 

10) When Jesus heard that John had been arrested Ch 4:12,13 
മ്യാഹന്നാൻ തടവിൽ ആയി എന്ന് മ്കട്ടമ്ൊൾ 

11) Peter and Andrew Ref:- Ch 4: 18,19 
 പമ്ത്താസ്ും അത്ന്തമ്യാസ്ും 

12)  9  

Poor in spirit, those who mourn, meek, those who hunger and thirst, merciful, pure in 
heart, peace makers, those who are persecuted for righteousness, and when (people 
revile you, persecute you & utter all kinds of evil against you falsely) Ref:-Ch 5:3-11 

ആത്മാവിൽ ൈരിത്ൈരായവർ, ൈുുഃഖിേുന്നവർ,  സ്ൗമയതയുള്ളവർ, നീതിേു വിശന്നു 

ൈാഹിേുന്നവർ, കരുണയുള്ളവർ, ഹൃൈയശുദ്ധിയുള്ളവർ, സ്മാധാനം ഉണ്ടാേുന്നവർ, 

നീതി നിമിത്തം ഉപത്ൈവിേറെടുന്നവർ, എന്ററ നിമിത്തം നിങ്ങറെ പഴിേയും 

ഉപത്ൈവിേയും എല്ലാ തിന്മയും കെവാണ് പറേും റെയ്യുന്നവർ. 

13) To enter the kingdom of heaven. Ref Ch:5:20 
സ്വർഗ്ഗ രാജയത്തിൽ കടേുവാൻ 

14) Yes, yes or no, no. Ref:- Ch 5:37 
ഉവ്വ്, ഉവ്വ്  എന്നും ഇല്ല, ഇല്ല എന്നും. 

15) Go into the room and shut the door and pray to our Father in secret. Ref:-Ch 6:6 
അറയിൽ കടന്നു വാതിൽ അടച്ചു രഹസ്യത്തി ുള്ള നിന്ററ പിതാവിമ്നാട് ത്പാർത്ഥിേ. 

16) Ch 6:9-13 

17) Kingdom of God and his righteousness. Ref:- Ch 6: 33 
മുൻമ്പ അവന്ററ രാജയവും നീതിയും അമ്നവഷിെീൻ 

18) speck; log Ref:- ch 7:4        
മ്കാൽ, കരട് 



 

19) In everything do to others as you would have them do to you. Ref:- Ch 7: 12 
മനുഷയർ നിങ്ങെ്േ് റെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിേുന്നതു ഒറേയും നിങ്ങൾ അവർേു 

റെയ്വിൻ. 

20) By their fruits. Ref:- Ch 7:20 
അവയുറട ഫ ങ്ങെിൽ നിന്നും 

21) Jesus taught with authority. Ref:- Ch 7:29 
അധികാരമുള്ളവനായിട്ടമ്ത്ത അവൻ (മ്യശു) അവറര ഉപമ്ൈശിച്ചത്. 

22)Gadarenes. He caused their swine heard fall into the sea and perish. Ref:Ch 8:28-34 
ഗൈമ്രനരുറട മ്ൈശം. മ്യശുവിന്ററ ത്പവർത്തി മൂ ം പന്നിേൂട്ടറമല്ലാം കടുന്തൂേത്തൂറട 

കാ ിമ് േ് പാഞ്ഞു െത്തു.     

23) Fever. Ref: ch.8:14 

    പനി 

24) At a tax booth. Ref:- Ch 9:9 
 െുങ്കസ്ഥ ത്തു നിന്ന് 

25)12 years Ref:- Ch 9:20 

 12വർഷം 

26) Simon (Peter), Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, 
James (S of Alphaeus), Thaddaeus, Simon (Cananaean), Judas (Iscariot) Ref:-10:2-4 

ശിമ്മാൻ (പമ്ത്താസ്്) , അറത്ന്തയാസ്്, യാമ്ോബ്, മ്യാഹന്നാൻ, ഫി ിമ്ൊസ്്, 

ബർത്തമ് ാറട, മ്താമസ്്, െുങ്കോരൻ മത്തായി, അൽഫായിയുറട മകൻ യാമ്ോബ്, 

തദ്ദായി, ശീമ്മാൻ, ഈസ്േ്ാരറയാത്ത യൂൈാ 

27) C. Ref:- Ch 10:29-31 
28) John the Baptist  Ref:-Ch.11:14 

മ്യാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ 

29)Son and anyone to who Son chooses to reveal Him. Ref: Ch 11:27 
പുത്തനും പുത്തൻ റവെിറെടുത്തിറോടുൊൻ ഇച്ഛിേുന്നവനും 

30)Yoke; burden Ref Ch11:30 
നുകം, െുമട് 

31)They began to pluck heads of grain and eat. Ref:-Ch12:1 
മ്യശുവിന്ററ ശിഷയന്മാർ ശബ്ബത്തിൽ വിെഭൂമിയിൽ കൂടി മ്പായമ്ൊൾ വിശന്നിട്ടു കതിർ 

പറിച്ചു തിന്നു തുടങ്ങി. 

32)Blasphemy against the (Holy) Spirit. Ref:- Ch: 12:31-32 
 (പരിശുദ്ധ) ആത്മാവിനു മ്നറരയുള്ള ൈൂഷണം ക്ഷമിേയില്ല. 

33)Ans: D  Ref:Ch 12:38-40 
34)Ans: A   
35)James, Joseph, Simon and Judas Ref:- Ch13:55 
 യാമ്ോബ്, മ്യാറസ്, ശീമ്മാൻ, യൂൈാ 

36)Herodias’ daughter. Ref:- Ch 14: 8 
 റഹമ്രാൈയയുറട മകൾ 

37) Herod thinks Jesus is John the Baptist raised from dead; Jesus feeds five thousand; 
Jesus walks on the water; Peter walks on the water.  Ref:-Ch14 

-മ്യശു ത്കിസ്തു വിറന ഉയിർറത്തഴുമ്ന്നറ്റ മ്യാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ആറണന്ന് റഹമ്രാൈാവ് 

കരുതുന്നു 

-അഞ്ചെം റകാണ്്ട അയ്യായിരം മ്പറര ഊട്ടുന്നു  

 -മ്യശു  റവള്ളത്തിന്മീറത നടേുന്നു  

-പമ്ത്താസ്്  റവള്ളത്തിന്മീറത നടേുന്നു  

 
 



38)To the Canaanite woman. Ref:-Ch15:26 
 കനാനയ സ്്ത്തീമ്യാട് 

39)Beware of the teachings of Pharisees and Sadducees. Ref:- Ch16:5-12 
 പരീശന്മാരുറടയും സ്ൈൂകയരുറടയും ഉപമ്ൈശം സ്ൂക്ഷിേണറമന്ന്. 

40)John the Baptist, Elijah, Jeremiah, and One of the prophets. Peter. Ref:Ch.16:14-16 
ശീമ്മാൻ പമ്ത്താസ്്; മ്യാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ, ഏ ിയാവ്, യിറരമയാവു , ത്പവാെകന്മാരിൽ 

ഒരുത്തൻ 

41)Peter, James & John. Moses & Elijah. Ref:- Ch:17:1-3 
 പമ്ത്താസ്്, യാമ്ോബ് & മ്യാഹന്നാൻ; മ്മാറശ & ഏ ിയാവ് 

42)From the mouth of a fish. Ref:- Ch 17: 24-27 
 ഒരു മത്സ്യത്തിന്ററ വായിൽ നിന്നും 

43)Whoever shall offend one of these little ones which believes in me (Jesus).ch.18:6 
 എന്നിൽ വിശവസ്ിേുന്ന ഈ റെറിയവരിൽ ഒരുത്തനു ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവന്. 

44)Seventy-seven ch.18:22 
 ഏഴു എഴുപതു 

45)Jesus said that whoever divorces his wife, except for unchastity, and marries 
another commits adultery. Ch.19:9-10 

പരസ്ംഗം നിമിത്തമല്ലാറത ഭാരയറയ ഉമ്പക്ഷിച്ചു മററ്റാരുത്തിറയ വിവാഹം റെയ്യുന്നവൻ 

വയഭിൊരം റെയ്യുന്നു; ഉമ്പക്ഷിേറെട്ടവമ്െ വിവാഹം കഴിേുന്നവനും വയഭിൊരം 

റെയ്യുന്നു എന്ന് മ്യശു പറഞ്ഞമ്ൊൾ. 

46)A camel going through the eye of a needle. Ch.19:24 
 ഒട്ടകം സ്ൂെിേുഴയി ൂറട കടേുന്നത് മ്പാറ  

47)When mother of sons of Zebedee requested Jesus to allow her sons to sit one on 
the right and the other on the left in his kingdom. Ch.20:21-26 

റസ്ബൈി മേെുറട അമ, അവെുറട മേെിൽ ഒരുത്തൻ വ തും ഒരുത്തൻ ഇടത്തും 

ഇരിോൻ വരം നൽകണറമന്ന് അമ്പക്ഷിച്ചമ്ൊൾ, മറ്റു ശിഷയന്മാർ നീരസ്റെട്ടു. ആ 

സ്മയത്തു മ്യശു പറഞ്ഞത്  

48)Hosanna to the Son of David! Blessed is the one who comes in the name of the 
Lord! Hosanna in the highest heavens! Ch.21:9 

ൈാവീൈ് പുത്തന് മ്ഹാശന്ന; കർത്താവിന്ററ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ 

വാഴ്ത്തറെട്ടവൻ; അതയുന്നതങ്ങെിൽ മ്ഹാശന്ന! 

49)Bethany ch.21:17 
 റബഥാനയ 

50)Have faith, do not doubt. Whatever you ask for in prayer with faith, you will receive. 
Ch.21:22 

നിങ്ങൾ വിശവസ്ിച്ചു റകാണ്ട് ത്പാർത്ഥനയിൽ എന്ത് യാെിച്ചാ ും നിങ്ങൾേ് 

 ഭിേും 

51)1- You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and 
with all your mind. Ref:ch22:37-40 
2- You shall love your neighbour as yourself. 

1-നിന്ററ ദൈവമായ കർത്താവിറന നീ പൂർണ്ണ ഹൃൈയമ്ത്താടും പൂർണ്ണാത്മാമ്വാടും 

പൂർണ്ണ മനമ്സ്സാടും കൂറട സ്്മ്നഹിമ്േണം.  

2-കൂട്ടുകാരറന നിറന്നമ്ൊറ  തറന്ന സ്്മ്നഹിമ്േണം. 

52)The scribes and Pharisees sit on Moses seat. They do not practice what they 
preach. ch.23:2-4 

ശാസ്്ത്തിമാരും പരീശന്മാരും മ്മാശയുറട പീഠത്തിൽ ഇരിേുന്നു. അവർ പറയുന്നത് 

റെയ്യുന്നില്ല. 

53)Caiaphas  ch.26:3 
കയ്യാഫാ 



54)Peter and sons of Zebedee. ch.26:37 
 പമ്ത്താസ്ിറനയും റസ്ബൈി പുത്തന്മാർ ഇരുവറരയും 

55)D ch.26 
56)30;30 ch.26:15, ch.27:3 
57)Between the sanctuary and the Altar. Ref ch 23:35 
 മന്ദിരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവിൽ വച്്ച 

58)Priests bought potter’s land to bury strangers, using the money returned by Judas 
Iscariot. That land is known as “The Field of Blood”.  Jeremiah ch.27:6-10 

മ്യശുവിന്ററ രക്തതിനറയ വിെയായ റവള്ളിോശു എടുത്തു പർമ്ൈശികറെ 

കുഴിച്ചിടാൻ അതുറകാണ്ടു കുശവന്ററ നി ം വാങ്ങി. ആ നി ത്തിന്ററ 

മ്പരാണ് രക്ത നി ം. യിറരമയാവ് 

59)Pilate’s wife ch.27:19 
 പീ ാമ്ത്താസ്ിന്ററ ഭാരയ 

60)Angel of the Lord. Jesus. Ch.28:5, 9 
ദൈവത്തിന്ററ ൈൂതൻ; മ്യശു 

61)Galilee ch. 28:7 
ഗ ീ  

62)C, D & F   ch.28:18-20 
63) We will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great 
glory. Ref. Ch24:15-31 
 മനുഷയപുത്തൻ ആകാശത്തിറ  മ്മഘങ്ങെിമ്ന്മൽ മഹാ ശക്തിമ്യാടും മ്തജമ്സ്സാടും 

കൂറട വരുന്നത് കാണും. 

 
64) Matthew 13: 24 – 30 
  13: 31 – 32 
  13:33 - 43 
  13:44 
  13:45-46 
  13:47-50 
  18:23 – 35  
  20:1 – 16 
  22:2 – 14 
  25:1 - 13 
 
 
 


