
Bible Quiz by Edavaka Mission 04/2019 
The Gospel According to St. John 

Note: The wordings and incidents should strictly follow as per St. John NRSV Version 

Answer Key for July 
 

1)Ans: Ans: John. -യ ോഹന്നോൻ  Ch.1:6-7           

2)Ans: Power to become children of God. - ദൈവ മക്കളോകുവോൻ അധികോരം കകോടുത്തു 

Ch.1:12              

3)Ans: Grace and Truth. - കൃപ ും സത്യവും യ ശുക്കിസ്തു  മുഖോന്തരം വന്നു. Ch.1: 17    

4)Ans: ”I am the voice of one crying in the wilderness, ‘Make straight the way of the Lord’ as the 

prophet Isaiah said. - ക ശയ്യോക്പവോചകൻ പറഞ്ഞത്ുയപോകെ: കർത്തോവിന്കറ വഴി യനകര ആക്കുവിൻ 

എന്നു മരുഭൂമി ിൽ വിളിച്ചുപറ ുന്നവന്കറ ശബ്ദം ഞോൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.  CH.1:23   

5)Ans: river Jordan near Bethany  -യേഥോനയ ്ക്ക് സമീപം  യ ോർൈോൻ നൈി ിൽ Ch. 1:28 

    OR  Aenon near Salim Ch.3:23           

6)Ans: He on whom the Spirit descend and remain is the one Son of God) who baptizes with the 

Holy Spirit. - കവള്ളത്തിൽ സ്നോനം കഴിപ്പിപ്പോൻ എകന്ന അ ച്ചവൻ എയന്നോടു: ആരുകടയമൽ ആത്മോവു 

ഇറങ്ങുന്നത്ും വസിക്കുന്നത്ും നീ കോണുയമോ അവൻ പരിശുദ്ധോത്മോവിൽ സ്നോനം കഴിപ്പിക്കുന്നവൻ (ദൈവ 

പുക്ത്ൻ) ആകുന്നു.  Ch1:33-34          

7)Ans: C              

8)Ans: Philip -ഫിെിയപ്പോസ്  Ch.1:45          

9)Ans: D 

10)Ans: Used for the Jewish rites of purification. Twenty or thirty gallons. - ക ഹൂൈന്മോരുകട 

ശുദ്ധീകരണനി മം അനുസരിച്ചു വച്ചത്ോണ്. ഓയരോന്നും  രയടോ മൂയന്നോ പറവീത്ം കകോള്ളുന്നത്ോ ിരുന്നു. 

Ch.2:6 

11)Ans: The servants -ശുക്ശൂഷക്കോർക്കു Ch.2:9 

12)Ans: 46 years -നോല്പത്തോറു സംവത്സരം Ch. 2: 20 

13)Ans: to see/enter the Kingdom of God. Born of water and Spirit.(Born from above) -

ദൈവരോജ്യത്തിൽ ക്പയവശിയക്കടത്ിനു (കോയണടത്ിനു). കവള്ളത്തോെും ആത്മോവിനോെും വീടും 

ജ്നിയക്കണം (പുത്ുത്ോ ി ജ്നിക്കണം ) CH.3:3 - 7 

14)Ans: light has come into the world, and people loved darkness rather than light because their 

deeds were evil. -കവളിച്ചം യെോകത്തിൽ വന്നിട്ും മനുഷയരുകട ക്പവൃത്തി യൈോഷമുള്ളത്ു ആക ോൽ 

അവർ കവളിച്ചകത്തക്കോൾ ഇരുളികന സ്യനഹിച്ചത്ു ആകുന്നു നയോ വിധി. Ch. 3:19 

15)Ans: When John’s disciple said to him,  “Rabbi, the one who was with you across the Jordan, to 

whom you testified, here he is baptizing, and all are going to him.” - യ ോഹന്നോന്കറ ശിഷയന്മോർ 

അവൻകറ അടുക്കൽ വന്നിട്് അടുക്കൽവന്നു അവയനോടു: റബ്ബീ, യ ോർദ്ദോന്നക്കകര നിയന്നോടുകൂകട ഇരുന്നവൻ, 



നീ സോക്ഷീകരിച്ചുട്ുള്ളവൻ ത്യന്ന, ഇത്ോ, സ്നോനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; എല്ലോവരും അവന്കറ അടുക്കൽ കചല്ലുന്നു 

എന്നു പറഞ്ഞു. അയപ്പോൾ യ ോഹന്നോൻ നൽകി  ഉത്തരമോണ്.  Ch.3:25 – 30 

16)Ans: whoever disobeys the Son will not see life, but must endure God’s wrath. -ജ്ീവകന 

കോണുക ില്ല; ദൈവയക്കോധം അവന്കറയമൽ വസിക്കുന്നയത് ുള്ള. Ch.3: 36 

17)Cancelled due to an error in the question  

18)Ans: No one. -ആകര ും സ്നോനം കഴിപ്പിച്ചില്ല. Ch.4:2  

19)Ans: Sychar -സുഖോർ എകന്നോരു ശമരയപട്ണത്തിൽ Ch.4:5-6 

20)Ans: to do the will of him who sent me and to complete his work. - ത്കന്ന  അ ച്ചവന്കറ ഇഷ്ടം 

കചയ്തു അവന്കറ ക്പവൃത്തി ത്ികകക്കുന്നത്ു ത്കന്ന യ ശുക്കിസ്തു വിൻകറ ആഹോരം Ch. 4: 34 

21)Ans: two days -രടു ൈിവസം Ch. 4: 40  

22)Ans: Healing the fever of royal official’s son -ഒരു രോജ്ഭൃത്യൻകറ   യരോഗി ോ  മകൻകറ പനി 

യഭൈമോക്കി Ch.4: 46 – 54  

23)Ans: (A) “My Father is still working, and I also am working.” The Son can do nothing on his own, 

but only what he sees the Father doing; for whatever the Father does, the Son does 

likewise. പിത്ോവു ഇന്നുവകര ും ക്പവർത്തിക്കുന്നു; യ ശുവും ക്പവർത്തിക്കുന്നു.  പിത്ോവു കചയ്തു 

കോണുന്നത്ു അല്ലോകത് പുക്ത്ന്നു സവയത് ഒന്നും കച ്വോൻ കഴിക ില്ല; അവൻ കചയ്യുന്നത്ു എല്ലോം പുക്ത്നും 

അവ്വണ്ണം ത്യന്ന കചയ്യുന്നു. CH.5:17, 19   

             (B) Indeed, just as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives 

life to whomever he wishes. പിത്ോവു മരിച്ചവകര ഉണർത്തി ജ്ീവിപ്പിക്കുന്നത്ുയപോകെ പുക്ത്നും ത്ോൻ 

ഇച്ഛിക്കുന്നവകര ജ്ീവിപ്പിക്കുന്നു CH.5:21 

              (C) The Father judges no one but has given all judgment to the Son, പിത്ോവു ആകര ും 

നയോ ം വിധിക്കോകത് നയോ വിധി എല്ലോം പുക്ത്ന്നുകകോടുത്തിരിക്കുന്നു.Ch.5:22 

24)Ans: because Jesus seeks to do not his own will but the will of him who sent Jesus. -

യ ശുക്കിസ്തു  ത്കന്ന അ ച്ചവന്കറ ഇഷ്ടം കച ്വോൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത്ു കകോടു. Ch.5:30 

 25)Ans: Barley - വം Ch.6:9  

26)Ans: While choosing the disciples ശിഷയന്മോകര കത്രകഞ്ഞടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ  Ch.1:43-49,  

During the time of feeding five thousand അഞ്ചപ്പം കകോട് അയ്യോ ിരം യപകര യപോഷിപ്പിക്കുന്ന 

അവസരത്തിൽ Ch.6:5-7, 

When the Greeks wanted to meet Jesus, they approached through Philip ചിെ  വനന്മോർ 

യ ശുവികന കോണോൻ ക്ശമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ Ch.12:20-22  

During the last supper. -  ക്കൂശീകരണത്തിനു മുൻപുള്ള കപസഹോ അത്തോഴത്തിന്കറ 

അവസരത്തിൽ CH.14:8 

 



27)Ans: When Jesus realized that they were about to come and take him by force to make him 

king, he withdrew again to the mountain by himself. -ആളുകൾവന്നു ത്കന്ന പിടിച്ചു രോജ്ോവോക്കുവോൻ 

ഭോവിക്കുന്നു എന്നു യ ശു അറിഞ്ഞിട്ു പികന്ന ും ത്നിച്ചു മെ ിയെക്കു വോങ്ങിയപ്പോ ി. Ch.6:15 

28)Ans: Sea of Tiberias -ത്ികേരയോസ് കടൽ CH.6:1 

29)Ans: Simon Iscariot -ശിയമോൻഈസ്കരയയയ്യോർത്തോവ് Ch.6:71  

30)Ans: The twelve disciples realized that  

(1)Jesus has the words of eternal life, and  

(2) they had come to believe and know that Jesus was the Holy One of God.  

-(1) നിത്യജ്ീവന്കറ വചനങ്ങൾ യ ശുവിൻകറ പക്കൽ ഉടു എന്നും   

 (2) യ ശു ദൈവത്തിന്കറ പരിശുദ്ധൻ എന്നു അവർ വിശവസിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്നും 

അവർ ത്ിരിച്ചറിഞ്ഞു  Ch.6:67 – 69  

31)Ans: Out of believer’s heart flow rivers of living water. -ജ്ീവജ്െത്തിന്കറ നൈികൾ ഒഴുകും  Ch.7:38 

32)Ans: (A), (B), (C), (E) Ch.7:25 – 44  

33)Ans: D. CH.8:18 

34)Ans: Continue in Jesus’ word. -അവൻകറ വചനത്തിൽ നിെനിക്കുന്നത്ിെൂകട Ch.8:31 

35)Ans:  Any one of the following: 

He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him not one 

thing came into being. Jesus said to them, അവൻ ആൈി ിൽ ദൈവയത്തോടു കൂകട ആ ിരുന്നു. 

സകെവും അവൻ മുഖോന്തരം ഉളവോ ി; ഉളവോ ത്ു ഒന്നും അവകന കൂടോകത് ഉളവോ ത്ല്ല Ch.1:2-3 

“Very truly, I tell you, before Abraham was, I am- “ആയമൻ, ആയമൻ, ഞോൻ നിങ്ങയളോടു പറ ുന്നു: 

അക്േോഹോം ജ്നിച്ചത്ിന്നു മുയേ ഞോൻ ഉടു ” എന്നു പറഞ്ഞു. ”Ch.8:58 

Father, glorify me in your own presence with the glory that I had in your presence before the world 

existed ഇയപ്പോൾ പിത്ോയവ, യെോകം ഉടോകുംമുകേ എനിക്കു നിന്കറ അടുക്കൽ ഉടോ ിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ 

എകന്ന നിന്കറ അടുക്കൽ മഹത്വകപ്പടുയത്തണയമ.Ch.17:5 

I desire that those also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory, 

which you have given me because you loved me before the foundation of the world. പിത്ോയവ, നീ 

യെോകസ്ഥോപനത്തിന്നു മുകേ എകന്ന സ്യനഹിച്ചരിക്കകകോടു എനിക്കു നല്കി  മഹത്വം നീ എനിക്കു 

ത്ന്നിട്ുള്ളവർ കോയണടത്ിന്നു ഞോൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു അവരും എയന്നോടു കൂകട ഇരിയക്കണം എന്നു ഞോൻ 

ഇച്ഛിക്കുന്നു.  Ch.17:24 

36)Ans: His parents said this because they were afraid of the Jews; for the Jews had already 

agreed that anyone who confessed Jesus to be the Messiah would be put out of the synagogue. -

ക ഹൂൈന്മോകര ഭ കപ്പടുകകകോടയക്ത് അവന്കറ അമ്മ പ്പന്മോർ ഇങ്ങകന പറഞ്ഞത്ു; അവകന ക്കിസ്തു  എന്നു 

ഏറ്റുപറ ുന്നവൻ പള്ളിക്ഭഷ്ടനോയകണം എന്നു ക ഹൂൈന്മോർ ത്മ്മിൽ പറകഞ്ഞോത്തിരുന്നു  Ch.9: 22 

37)Ans:4days. -നോെ് ൈിവസം  Ch.11:39  



38)Ans: Thomas -യത്ോമസിന്   Ch.11:16 ?  

39)Ans: Ephraim. -എക്ഫ ീം പട്ണത്തിയെക്കു   Ch.11: 54 

40)Ans: After Jesus was glorified. -യ ശുവിനു യത്ജ്സ്ക്കരണം വന്നത്ിനു യശഷം.   Ch.12: 16 

41)Ans: I have glorified it and I will glorify it again. - അയപ്പോൾ സവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു; ഞോൻ 

മഹത്വകപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു; ഇനി ും മഹത്വകപ്പടുത്തും എകന്നോരു ശബ്ദം ഉടോ ി. Ch. 12:28 

42)Ans: The words spoken by Jesus. -യ ശു സംസോരിച്ച വചനം   CH.12:48  

43)Ans: Jesus wanted them also to wash one another’s feet. He was setting you an example for 

the disciples to follow to do as Jesus has done to them. 1)അവർ ത്മ്മിൽ ത്മ്മിൽ കോെുകകള 

കഴുയകടത്ിന്നു 2) യ ശു ശിഷയന്മോർക്കു കചയ്തത്ുയപോകെ അവരും കചയയ്യടത്ിനു ൈൃഷ്ടോന്തമോ ി കചയ്തു 

CH.13:12-13  

44)Ans: To love one another. Just as Jesus had loved them, they were also asked to love one 

another -യ ശു അവകര സ്യനഹിച്ചത്ുയപോകെ അവരും ത്മ്മിൽ ത്മ്മിൽ സ്യനഹിയക്കണം എന്നു ത്യന്ന.  

Ch.13:34   

 

45)Ans: Advocate, Spirit of truth -സത്യത്തിന്കറ ആത്മോവു, കോരയസ്ഥൻ   Ch.14:16    

46)Ans: Abide in Jesus and His words in us. -നോം അവനിെും അവൻകറ വചനം നമ്മിെും വസിക്കണം   

Ch.15:7 

47)Ans: (1) he will testify on my behalf.Ch.15:26/ He will glorify me Ch.16:14 യ ശുക്കിസ്തു വികനപ്പറ്റി 

സോക്ഷയം പറ ും /അവൻ എനിക്കുള്ളത്ിൽനിന്നു എടുത്തു നിങ്ങൾക്കു അറി ിച്ചുത്രുന്നത്ുകകോടു എകന്ന 

മഹത്വകപ്പടുത്തും 

(2) He will teach you everything and remind you of all that I have said to you Ch.14:26/ he will 

guide you into all the truth; for he will not speak on his own, but will speak whatever he hears, and 

he will declare to you the things that are to come Ch.16:13 സകെവും ഉപയൈശിച്ചുത്രിക ും യ ശു 

ശിഷയന്മോയരോടു പറഞ്ഞത്ു ഒകക്ക ും അവകര ഓർമ്മകപ്പടുത്തുക ും കചയ്യും. /സത്യത്തിന്കറ ആത്മോവു 

വരുയേോയഴോ അവൻ നിങ്ങകള സകെ സത്യത്തിെും വഴിനടത്തും; അവൻ സവ മോ ി സംസോരിക്കോകത് ത്ോൻ 

യകൾക്കുന്നത്ു സംസോരിക്ക ും വരുവോനുള്ളത്ു നിങ്ങൾക്കു അറി ിച്ചുത്രിക ും കചയ്യും 

(3) He proves the world wrong about sin, righteousness and judgement 16: 8 പോപകത്തക്കുറിച്ചും 

നീത്ിക ക്കുറിച്ചും നയോ വിധിക ക്കുറിച്ചും യെോകത്തിന്നു യേോധം വരുത്തും.  

48)Ans: (1) protect them from the evil one in your name ) ൈുഷ്ടന്കറ കയ്യിൽ അകകപ്പടോത്വണ്ണം അവകര 

കോത്തുകകോയള്ളണം  

(2) Sanctify them in the truth സത്യത്തോൽ അവകര വിശുദ്ധീകരിയക്കണയമ 

(3)may they all be one  നോം ഒന്നോ ിരിക്കുന്നത്ുയപോകെ അവരും ഒന്നോയകടത്ിന്നു ഞോൻ അവരിെും നീ 

എന്നിെുമോ ി അവർ ഐകയത്തിൽ ത്ികകഞ്ഞവരോ ിരിയക്കടത്ിന്നു ത്കന്ന 

(4)may they also be in us  നീ എന്നിെും ഞോൻ നിന്നിെും ആകുന്നത്ുയപോകെ അവരും നമ്മിൽ 

ആയകടത്ിന്നു ത്യന്ന 



(5)may them be with me where I am. -എനിക്കു നല്കി  മഹത്വം നീ എനിക്കു ത്ന്നിട്ുള്ളവർ 

കോയണടത്ിന്നു ഞോൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു അവരും എയന്നോടു കൂകട ഇരിയക്കണം എന്നു ഞോൻ 

ഇച്ഛിക്കുന്നു.    CH 17: 11,15 17, 21, 23, 24 

49)Ans: Kidron -കകയക്ൈോൻ Ch. 18:1 

50)Ans: Malchus Peter. -മൽകക്കോസ്, ശിയമോൻ പകക്ത്ോസ്   Ch.18:10 

51)Ans: Caiaphas -കയ്യഫോവ ് Ch.18:14  

52)Ans: Soldiers -പട ോളികൾ  Ch.19:2  

53)Ans: Three. Hebrew, Latin, Greek -മൂന്നു ഭോഷകളിൽ  എക്േോ  യറോമ  വന ഭോഷകളിൽ 

Ch. 19: 19 – 20  

54)Ans: 4 -നോെ് പങ്ക ് Ch.19:23 

55)Ans: Woman, here is your son. Here is your mother. I’m thirsty. It is finished. -സക്്ത്ീയ , ഇത്ോ 

നിന്കറ മകൻ എന്നു അമ്മയ ോടു പറഞ്ഞു.  

ഇത്ോ നിന്കറ അമ്മ എന്നു ശിഷയയനോട്  പറഞ്ഞു 

എനിക്കു ൈോഹിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു   

നിവൃത്തി ോ ി എന്നു പറഞ്ഞു  Ch. 19: 26 – 30  

56)Ans: Joseph of Arimathea and Nicodemus -അരിമത്യക്കോരനോ  യ ോയസഫ്, നിയക്കോയൈയമോസ്  Ch. 

19: 38,39  

57)Ans: Mary Magdalene മഗ്ദെക്കോരത്തി മറി   Ch.20:15  

58)Ans: It is written so that we may come to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and 

that through believing we may have life in his name. - യ ശു ദൈവപുക്ത്നോ  ക്കിസ്തു എന്നു നിങ്ങൾ 

വിശവസിയക്കടത്ിന്നും വിശവസിച്ചിട്ു അവന്കറ നോമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു ജ്ീവൻ ഉടോയകടത്ിന്നും ഇത്ു 

എഴുത്ി ിരിക്കുന്നു. Ch.20:31 

59)Ans: Seven -ഏഴു ശിഷയന്മോർ Ch.21:2 

60)Ans: 153 Ch.21:11 

61)Ans: Priests and Levites -പുയരോഹിത്ന്മോയരോടും യെവയയരോടും Ch.1:19 – 20  

62)Ans: (A)Ch.4:7 – 26  (B)Ch.6: 16 – 21 (C)Ch.11:35  

63)Ans: healing a person who was blind from birth using mud which is a mix of His saliva with soil. 

-പിറവി ികെ കുരുടനോയ ോരു മനുഷയകന  സൗഖയമോക്കി ത്് നിെത്തു ത്ുപ്പി ത്ുപ്പൽകകോടു 

യചറുടോക്കി യചറു അവന്കറ കണ്ണിയന്മൽ പൂശി ോണ്. Ch.9:6  

64)Ans: Beth-Zatha. One man who had been ill for thirty-eight years. -യേകഥസ്ദോ. മുപ്പകത്തട്ു ആടു 

യരോഗം പിടിച്ചു കിടയന്നോരു മനുഷയകന. Ch.5:2 

65)Ans: 

I am the bread of life. “ഞോൻ ജ്ീവന്കറ അപ്പം ആകുന്നു CH. 6:35 

I am the light of the world. “ഞോൻ യെോകത്തിന്കറ കവളിച്ചം ആകുന്നു Ch. 8: 12 



I am the gate. ഞോൻ വോത്ിൽ ആകുന്നു Ch.10: 9 

I am the good shepherd. ഞോൻ നല്ല ഇട ൻ ആകുന്നു Ch.10:11 

I am the resurrection and the life. ഞോൻ ത്യന്ന പുനരുത്ഥോനവും ജ്ീവനും ആകുന്നു Ch.11:25 

I am the way the truth and the life. ഞോൻ ത്യന്ന വഴി ും സത്യവും ജ്ീവനും ആകുന്നു Ch.14:6 

I am the true vine. ഞോൻ സോക്ഷോൽ മുന്തിരിവള്ളി ആകുന്നു CH.15:1 

 

66)Ans: 

Gabbatha     The Stone Pavement 

Golgotha     The Place of Skull  

Siloam    Sent 

Rabbouni     Teacher 

 

ഗബ്ബഥ     കൽത്തളം  

യഗോൽയഗോഥോ    ത്െയ ോടിടം  

ശിയെോഹോം    അ ക്കകപ്പട്വൻ    

റബ്ബൂനി   ഗുരു  

 

 


