ഇടവക മിഷൻ -ബൈൈിൾ കവിസ്സ്
വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശശഷം
നിർദേശങ്ങൾ
(i)
മലയാളം പഴയ പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള പദങ്ങൾ ഉപശയാഗിക്കുക
പ മാക്കി എഴുതുക
(ii)
ഉത്തരങ്ങൾ വി. മത്തായിയുടെ സുവിശശഷത്തത്ത മാത്തം ആസ്ദ
(iii)
ഉത്തരങ്ങൾ ത്തലറ്റർ ബസസ് ശപപ്പറിൽ എഴുതുകശയാ ബടപ്പ് ത്തെയ്യുകശയാ ആകാം.
അതിൽ നിങ്ങളുത്തട പൂർണമായ ദപരും ടെലിദ ാൺ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണം
(iv)
ഉത്തരങ്ങൾ 2019, ഏത്പിൽ 28ശനാ അതിനു മുൻപാശയാ വികാരി സുനിൽ മാതയു
സ ണ്ടർ ഫിലിപ്പിന്ത്തറ പക്കശലാ
അച്ചന്ത്തറ പക്കശലാ ത്തസക്കട്ടറി അലക്ാ
ഏല്ിപ ക്കാവുന്നതാണ്. അത്തെങ്കിൽ edavakamisionsevretary@marthoma.ca എന്ന ഇത്തമയിൽ
അക്രസ്സിൽ അയക്കുക
(v)
ദ കശനരിയൻ മാർ ശതാമ െർച്ചിത്തല (ശൊദയ കർത്താവിന്ത്തറ
കുടുംൈാങ്ങങ്ങത്തളാഴിത്തകയുള്ള ) എൊ അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിൽ
പത്തങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്
(vi)
അന്തിമ തീരുമാനം വികാരി അച്ഛന്ടറ അഭിക്പായമാനുസരിച്ചായിരിക്കും

1) അക്ൈഹാം മുതൽ മ്ശിഹാ വത്തര എക്ത തലമുറകൾ?
2) ശയശുക്കിസ്തുവിന്ത്തറ വംശാവലിയിൽ ശരഖത്തപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ക്തീകൾ ആത്തരൊം?
3) ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളുത്തട ഭാഗമായത്തതൊം എഴുതുക?
ശ ാസഫ് ശമരിത്തയ ഗൂഢമായി ഉശപക്ഷിക്കാൻ ഭാവിച്ചതിന്ത്തറ കാരണം,
എ. ശ ാസഫ് നീതിമാനാകത്തകാണ്ടു
ൈി. ശമരി ഗർഭം ധരിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആയതുത്തകാണ്ട്
സി. ശ ാസഫ് അവത്തനക്കുറിച്ചുള്ള ശലാകാപവാദം ഭയന്നതുത്തകാണ്ടു,
രി. ശ ാസഫ് ശമരിയ്ക്കു ശലാകാപവാദം വരുത്താൻ ശങ്കിച്ചതുത്തകാണ്ടു
4) “ഇമ്മാനുശവൽ” എന്നതിന്ത്തറ അർഥം
5) ശയശുക്കിസ്തുവിന്ത്തറ

നന വാർത്ത ശകട്ട് ഭയത്തപ്പട്ടതാര്?

6) ഏകശദശം എക്താമത്തത്ത വയസ്സിലാണ് ശയശുക്കിസ്തുവും കുടുംൈവും മിക്സയീമിശലക്കു ഓടിശപ്പായത്?
ഏതു വാകയത്തിൽ നിന്നാണ് അത് മനസ്സിലാകുന്നത്?
7) ശയാഹന്നാൻ സ്നാപകനും ശയശുക്കിസ്തുവിനു
തത്തന്നയായിരുന്നു. എന്താണത്?.

നങ്ങശളാടുള്ള സശേശം അടിസ്ഥാന പരമായി ഒന്ന്

8) ക്തിതവ ബദവത്തിന്ത്തറ സാന്നിധയം ശയശുക്കിസ്തുവിന്ത്തറ സ്നാന സമയത്തു നാം കാണുന്നത്തതങ്ങത്തന?
9)സ്നാനത്തിനു ശശഷം ശയശുക്കിസ്തു എക്ത നാൾ മരുഭൂമിയിൽ ഉപവസിച്ചു ?
10)ശയശുക്കിസ്തു നസശറത്തു വിട്ടു കഫർന്നഹൂമിൽ ത്തെന്ന് പാർത്തത്് എശപ്പാൾ?
11) ശയശു അനുഗമിപ്പാൻ ആദയം ക്ഷണിച്ചത്ആത്തരയാണ്?
12) അഞ്ാം അദ്ധയായം അനുസരിച്ചു, എക്ത തരം ആൾക്കാരാണ് ഭാഗയവാന്മാർ? ഏത്തതാത്തക്ക?
13) നമ്മുത്തട നീതി എന്ത് ത്തകാണ്ട് ശാസ്ക്തിമാരുത്തടയും പരീശന്മാരുത്തടയും നീതിത്തയ കവിയണം?
14) ശയശുക്കിസ്തു പറഞ്ഞു അശശഷം സതയം ത്തെയ്യരുത്. പിത്തന്ന നമ്മുത്തട വാക്ക്്എങ്ങത്തനയായിരിക്കണം ?
15) രഹസയത്തിൽകാണുന്ന നമ്മുത്തട പിതാവിൽ നിന്നും ക്പതിഫലം ലഭിക്കാൻ എങ്ങത്തനയാണ്
ക്പാർത്ഥിശക്കണ്ടത്?

16) ഏതു വാകയങ്ങളിലാണ് ശയശു ഒരു മാതൃകാ ക്പാർത്ഥന കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്?
17)നാം മുൻശപ അശനവഷിശക്കണ്ടത് എന്താണ് ?
18) പൂരിപ്പിക്കുക: എന്നാൽ സവന്ത കണ്ണിത്തല __________ ഓർക്കാത്തത സശഹാദരന്ത്തറ കണ്ണിത്തല _________
ശനാക്കുന്നത് എന്ത് ?
19) നയായ ക്പമാണവും ക്പവാെകന്മാരും പറയുന്നത്തതന്താണ് ?
20)നെ വൃക്ഷവും ആകാത്ത വൃക്ഷവും എങ്ങത്തന തിരിച്ചറിയും ?
21)ശയശുക്കിസ്തുവിന്ത്തറ ഉപശദശം ശാസ്ക്തിമാരുത്തട ഉപശദശത്തിൽ നിന്നും എങ്ങത്തന വയതയസ്തമാണ് ?
22)ഏതു പട്ടണക്കാരാണ് ശയശുക്കിസ്തുവിശനാട് അതിർ വിട്ടു ശപാശകണം എന്നശപക്ഷിച്ചതു? എന്തുത്തകാണ്ട്?
23)പശക്താസിന്ത്തറ അമ്മായിയമ്മയുത്തട അസുഖം എന്തായിരുന്നു ?
24)ശയശുക്കിസ്തു മത്തായിത്തയ എവിത്തട നിന്നാണ് അനുഗമിക്കാൻ വിളിച്ചത് ?
25)രസക്തക്സാവമുള്ള സ്ക്തീ എക്ത നാൾ അസുഖമായിരുന്നു ?
26)ശയശുക്കിസ്തുവിന്ത്തറ പക്ന്തണ്ടു ശിഷയന്മാർ ആത്തരാത്തക്കയാണ് ?
27) "കാശിനു രണ്ടു കുരുക്കിൽ വിൽക്കുന്നിെശയാ? അവയിൽ ഒന്നുശപാലും നിങ്ങളുത്തട പിതാവ്
സമ്മതിക്കാത്തത നിലത്തു വീഴുകയിെ." ശിഷയന്മാശരാട് ശയശുക്കിസ്തു ഇത് പറയാൻ കാരണം; (ഒന്ന്
തിരത്തഞ്ഞടുക്കുക)
A. കുരികിലുകൾ ത്തവറും വിലകുറഞ്ഞതാത്തണന്നു കാണിക്കാൻ
B. മറ്റു ആഹാരം ഇൊത്തശപ്പാൾ കുരികിലിത്തന ഭക്ഷണമായുപശയാഗിക്കാത്തമന്നു പറയാൻ
C. അവർ കുരികിലിത്തനക്കാൾ വിശശഷതയുള്ളവരാത്തണന്നു ബധരയത്തപ്പടുത്താൻ
D. കുരികിലിത്തനശപ്പാത്തല അവരും ത്തകാെത്തപ്പടാത്തമന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ
28) "... നിങ്ങൾക്കു പരിക്ഗഹിപ്പാൻ മനസ്സുത്തണ്ടങ്കിൽ വരുവാനുള്ള ഏലിയാവ് അവൻ തത്തന്ന" ആരാണ് ഈ
ഏലിയാവ് ?
29)പിതാവിത്തന (ബദവം ) അറിയുന്നത് ആര് ?
30)പൂരിപ്പിക്കുക: എന്ത്തറ _______ മൃദുവും എന്ത്തറ ________ ലഘുവും ആകുന്നു.
31)പരീശന്മാരുത്തട അഭിക്പായത്തിൽ, വിഹിതമൊത്ത എന്ത് സംഗതിയാണ് ശയശുവിന്ത്തറ ശിഷയന്മാർ
ത്തെയ്ത ത്?
32)എങ്ങത്തനയുള്ള ദൂഷണമാണ് ക്ഷമിക്കത്തപ്പടാത്തതു ?
33) പരീശന്മാരും ശാസ്ക്തിമാരും ശയശുവിശനാടു സവർഗത്തിൽ നിത്തന്നാരു അടയാളം ശൊദിച്ചു. എന്ത്
അടയാളമാണ് ശയശു ത്തെയ്ത ു കാണിച്ചത്? (ശരിയായത് തിരത്തഞ്ഞടുക്കുക)
-അന്ധന് കാഴ്ച നൽകി
-മരിച്ച ത്തപൺകുട്ടിത്തയ ഉയിർപ്പിച്ചു
-കുഷ്ഠ ശരാഗിത്തയ സൗഖയമാക്കി
-ഒരു അടയാളവും ക്പവർത്തിച്ചിെ
34) മത്തായിയുത്തട സുവിശശഷത്തിൽ, ശയശുക്കിസ്തു തത്തന്നത്താൻ വിശശഷിപ്പിക്കുന്നത്;
-മനുഷയപുക്തൻ
-ബദവപുക്തൻ
-ദാവീദ് പുക്തൻ
-ബദവ ദാസൻ

35) മത്തായിയുത്തട സുവിശശഷത്തിൽ ശരഖത്തപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന, ശയശുവിന്ത്തറ ഭൂമിയിത്തല
സശഹാദരന്മാർ ആത്തരൊം?
36) ശയാഹാന്നാൻ സ്നാപകന്ത്തറ തല സമ്മാനമായി ഒരു താലത്തിൽ ശവണത്തമന്ന് ആവശയത്തപ്പട്ടതാര്?
37) താത്തഴ പറയുന്ന കാരയങ്ങൾ മത്തായിയുത്തട സുവിഷത്തിൽ വരുന്ന ക്കമമനുസരിച്ചു എഴുതുക.
-ശയശു ത്തവള്ളത്തിന്മീത്തത നടക്കുന്നു
-അഞ്പ്പം ത്തകാണ്ട് അയ്യായിരം ശപത്തര ഊട്ടുന്നു
-പശക്താസ് ത്തവള്ളത്തിന്മീത്തത നടക്കുന്നു
-ശയശു ക്കിസ്തുവിത്തന ഉയിർത്തത്തഴുശന്നറ്റ ശയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ആത്തണന്ന് ത്തഹശരാദാവ് കരുതുന്നു
38) "മക്കളുത്തട അപ്പം എടുത്തു നായ്ക ുട്ടികൾക്കു ഇട്ടുത്തകാടുക്കുന്ന നന്നെ" ശയശു ഇത് ആശരാടാണ് പറഞ്ഞത്?
39) "പരീശന്മാരുത്തടയും സദുകയരുത്തടയും പുളിച്ച മാവ് സൂക്ഷിച്ചു ത്തകാൾവിൻ" എന്നതുത്തകാണ്ട് ശയശു
എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
40) ശയശു വരുവാനുള്ള മശീഹ ആത്തണന്ന് ആദയം പറഞ്ഞത് ഏതു ശിഷയനാണ് ? മറ്റുള്ളവർ ശയശു
ആത്തരന്നാണ് കരുതിയത് ?
41) മറുരൂപ മലയിൽ ശയശു ത്തകാണ്ടുശപായത് ആത്തരത്തയൊം? ആത്തരാത്തക്കയാണ് അവത്തന അവിത്തട
സേർശിച്ചത് ?
42) ശദവാലയ നികുതി ത്തകാടുക്കാനുള്ള പണം ശയശു കത്തണ്ടത്തിയത് എങ്ങത്തനയാണ്?
43) കഴുത്തിൽ വലിത്തയാരു തിരികള് ത്തകട്ടി സമുക്ദത്തിന്ത്തറ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളശയണ്ടത്
ആത്തരയാണ്?
44) എക്ത വട്ടം സശഹാദരശനാട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാണു ശയശുക്കിസ്തു അരുളിത്തച്ചയ്ത തു?
45) "സ്ക്തീത്തയ സംൈന്ധിച്ചു മനുഷയന്ത്തറ അവസ്ഥ ഇങ്ങത്തന എങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നന്നെ"
ശിഷയന്മാർ അങ്ങത്തന പറയാൻ എന്താണ് കാരണം?
46) ധനവാൻ സവർഗ്ഗരാ യത്തി കടക്കുന്നതിന്ത്തറ ക്പയാസം ശയശുക്കിസ്തു ഏതുമായിട്ടാണ് താരതമയം
ത്തെയ്യുന്നത് ?
47) ഏതവസരത്തിലാണ് ശയശു പറഞ്ഞത്, "നിങ്ങളിൽ മഹാൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എൊം
നിങ്ങളുത്തട ശുക്ശൂഷക്കാരൻ ആശകണം. നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവത്തനൊം നിങ്ങളുത്തട
ദാസൻ ആശകണം." ?
48) കഴുതക്കുട്ടിയുത്തട പുറത്തു കയറി പട്ടണത്തിശലക്കു വന്ന ശയശുവിത്തനക്കണ്ടു
ആർത്തുവിളിച്ചത്തതന്താണ്? (കൃതയമായ വാക്കുകൾ ഉപശയാഗിക്കുക)

നം

49) ബദവാലയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശശഷം ശയശു രാക്തി തങ്ങിയത് ഏതു പട്ടണത്തിൽ?
50) ഉണങ്ങിശപ്പായ അത്തിയുത്തട സംഭവത്തിലൂത്തട വിശവാസത്തത്തപ്പറ്റിയുള്ള എന്ത് പാഠമാണ് ശയശു
ശിഷയന്മാത്തര പഠിപ്പിച്ചത് ?
51) "ഈ രണ്ടു കല്പനകളിൽ സകല നയായക്പമാണവും ക്പവാെകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു" ഏതു രണ്ടു
കല്പനകൾ?
52) എന്തുത്തകാണ്ടാണ് ശയശുക്കിസ്തു പറഞ്ഞത്, "ശാസ്തിമാരും പരീശന്മാരും നിങ്ങശളാടു
പറയുന്നത്തതാത്തക്കയും ക്പമാണിച്ചു ത്തെയ്്വിൻ; അവരുത്തട ക്പവർത്തികൾ ശപാത്തല ത്തെയ്യരുത് താനും."?
53) ശയശു ക്കിസ്തുവിന്ത്തറ വിസ്താര സമയത്തു ആരായിരുന്നു മഹാ പുശരാഹിതൻ?

54) ഗത്ശമന ശതാട്ടത്തിൽ വച്ച് ഏത്തതാത്തക്കശിഷയന്മാത്തരയാണ്, ശയശുക്കിസ്തു അവശനാത്തടാപ്പം
ക്പാർത്ഥനക്കായി ക്പശതയകം തിരത്തഞ്ഞടുത്തത്?
55) ഏതു അടയാളമാണ് ശയശു ഗത്ശമന ശതാട്ടത്തിൽ ത്തെയ്ത ത്? (ഒത്തരണ്ണം തിരത്തഞ്ഞടുക്കുക)
A. മഹാപുശരാഹിതന്ത്തറ ദാസന്ത്തറ അറ്റുശപായ കാത് സുഖമാക്കി
B.പശക്താസിനു ശതാട്ടത്തിൽ നിത്തന്നാരു വാൾ ലഭയമാക്കി
C.ശയശുവിത്തന പിടിക്കാൻ ക്ശമിച്ച പടയാളികൾ എൊം താത്തഴ വീണു
D.ഒരു അടയാളവും സംഭവിച്ചിെ
56) പൂരിപ്പിക്കുക: ശയശുവിത്തന കാണിച്ചു ത്തകാടുക്കാൻ ഇസ്കറിശയാത്ത യൂദാ _________ത്തവള്ളിക്കാശു
സവീകരിച്ചു. കുറ്റമിൊത്ത രക്തത്തത്ത കാണിച്ചു ത്തകാടുത്തത്തന്നു മനസ്സിലാക്കി അവൻ ________ ത്തവള്ളിക്കാശു
തിരിത്തക നൽകി.
57) ൈരാഖയാവിന്ത്തറ മകൻ ത്തസഖരയാവ് എവിത്തട വച്ചാണ് ത്തകാെത്തപ്പട്ടത്?
58) എന്താണ് "രക്ത നിലം"? ഏതു ക്പവാെകനാണ് അതിത്തനപ്പറ്റി ക്പവെിച്ചിട്ടുള്ളത്?
59) ഏതു സ്ക്തീയാണ് ശയശുവിനു പക്ഷമായി അവത്തന വിട്ടയയ്ക്കാൻ ശവണ്ടി പീലാശത്താസിശനാട്
അശപക്ഷിച്ചത്?
60) ശയശുവിന്ത്തറ കെറക്കൽ ത്തെന്ന രണ്ടു സ്ക്തീകൾ ആത്തരയാണ് അവിത്തട കണ്ടത്? തിരിത്തക ഓടിശപ്പായ
അവത്തര എതിശരറ്റു ത്തെന്നതാര്?
61) ഉയിർത്തത്തഴുശന്നറ്റ ക്കിസ്തു ശിഷയന്മാത്തര എവിത്തട വച്ച് കാണും എന്നാണു പറഞ്ഞത്?
62) ഉയിർത്തത്തഴുശന്നറ്റ കർത്താവ് സവര്ഗാശരാഹണത്തിനു മുൻപ് ശിഷയന്മാർക്കു െില കല്പനകൾ നൽകി.
അതിലുൾത്തപ്പട്ടത്തതാത്തക്ക താത്തഴ ത്തകാടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തിരത്തഞ്ഞടുക്കുക.
A.ഗലീല വിട്ടു ശപാകരുത്
B.സവർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു
C.സകല ാതികത്തളയും ശിഷയരാക്കുക
D.അവത്തര പിതാവിന്ത്തറയും പുക്തന്ത്തറയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ത്തറയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിക്കുക
E.ഞാൻ നിങ്ങശളാടു കല്പിച്ചത്തതാത്തക്കയും അവത്തര ഉപശദശിക്കുക
F.ഞാൻ നിങ്ങശളാടു കല്പിച്ചത്തതാത്തക്കയും ക്പമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവത്തര ഉപശദശിക്കുക
63)ശൂനയമാക്കുന്ന ശേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിക്കുന്നത് കാണുശപാൾ ക്പതീക്ഷിശക്കണ്ട ഏറ്റവും ക്പധാന
സംഭവം എന്താണ്?
64) വി മത്തായിയുത്തട സുവിശശഷത്തിൽ സവർഗ്ഗരാ യത്തത്തപ്പറ്റി എക്ത ഉപമകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അവയുത്തട
വാകയങ്ങളുത്തട സൂെികകൾ (references) മാക്തം എഴുതുക

