
ഇടവക മിഷൻ - ബൈൈിൾ കവിസ്സ് 04/2019 

 

വിശുദ്ധ യ ോഹന്നോൻ എഴുതി  സുവിയശഷം 
നിർദേശങ്ങൾ  

(i) മല ോളം പഴയ പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള പദങ്ങൾ  ഉപയ ോഗിക്കുക 

(ii) ഉത്തരങ്ങൾ വി. ദയോഹന്നോൻറെ സുവിയശഷത്തത്ത മോത്തം ആസ്പദമോക്കി എഴുതുക 

(iii) ദ വോ ി ഉത്തരങ്ങൾ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ എഴുതുക. 

(iv) ഉത്തരങ്ങൾ ത്തലറ്റർ ബസസ് യപപ്പറിൽ എഴുതുകയ ോ ബടപ്പ് ത്തെയ്യുകയ ോ ആകോം. 

അതിൽ നിങ്ങളുത്തട പൂർണമോ  ദപര ം റെലിദ ോൺ നമ്പെ ം ഉണ്ടോ ിരിക്കണം 

(v) ഉത്തരങ്ങൾ  2019, ജൂലല  28-യനോ അതിനു മുൻപോയ ോ വികോരി സുനിൽ മോതയു 

അച്ചന്ത്തറ പക്കയലോ ത്തസക്കട്ടറി അലക്സോണ്ടർ ഫിലിപ്പിന്ത്തറ പക്കയലോ 

ഏല്പിക്കോവുന്നതോണ്. അത്തെങ്കിൽ edavakamissionsecretary@marthoma.ca  എന്ന ഇത്തമ ിൽ 

അക്രസ്സിൽ അ ക്കുക  

(vi) ദ കയനരി ൻ മോർ യതോമ െർച്ചിത്തല (യെോദയ കർത്തോവിന്ത്തറ 

കുടുംൈോങ്ങങ്ങത്തളോഴിത്തക ുള്ള ) എെോ അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിൽ 

പത്തങ്കടുക്കോവുന്നതോണ്  

(vii) അന്തിമ തീരുമോനം വികോരി അച്ചൻറെ അഭിക്പോ മോനുസരിച്ചോ ിരിക്കും 

 

1) ത്തവളിച്ചത്തത്തക്കുറിച്ചു സോക്ഷ്യം പറവോൻ അവതരിച്ചതോരോണ്? 

2) അവൻത്തറ നോമത്തിൽ വിശവസിക്കുന്ന ഏവർക്കും  എന്്ത അധികോരമോണ്  അവൻ ത്തകോടുത്തത്? 

3) നയോ ക്പമോണം യമോത്തശ മുഖോന്തരം ലഭിച്ചു; യ ശുക്കിസ്തു  മുഖോന്തരം വന്നത്തതന്തോണ്? 

4) യ ോഹന്നോൻ തത്തന്നക്കുറിച്ചു തത്തന്ന ആരോകുന്നു എന്നോണു പുയരോഹിതന്മോയരോടും യലവയയരോടും 

പറഞ്ഞത്?    

5) യ ോഹന്നോൻ സ്നോനം കഴിപ്പിച്ചത് എവിത്തട ോണ്? 

6) ബദവ പുക്തത്തന തിരിച്ചറിയ ണ്ടതിനു യ ോഹന്നോന് നൽകി ിരുന്ന അട ോളം എന്തോ ിരുന്നു? 

7) തോത്തഴ പറ ുന്നതിൽ പയക്തോസിത്തനപ്പറ്റി അെോത്തത്എതോണ്? 

A) അക്ന്തയ ോസിന്ത്തറ സയഹോദരൻ    B)ശിയമോൻ എന്ന് മറുയപരുണ്്ട  

C)യ ോഹന്നോയനോത്തടോപ്പം ഒയര പടകിൽ മീൻ പിടിക്കുക ോ ിരുന്നു  

D)ഗലീലോ സവയദശി ോ ിരുന്നു 

8) നഥനയ ലിത്തന യ ശുക്കിസ്തു വിനരിത്തക എത്തിച്ചതോര്? 

9) യ ോഹന്നോൻ (അയപ്പോസ്തലൻ) യ ശുക്കിസ്തു വിത്തന എന്തോ ിട്ടോണ് സുവിയശഷത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? 

ശരി ോ  ഒത്തരണ്ണം മോക്തം തിരത്തഞ്ഞടുക്കുക 

A) ജീവനും ത്തവളിച്ചവും     B)ജീവനും വെനവും   

C)വെനവും ക്കിസ്തു വും    D)വെനവും ത്തവളിച്ചവും 

10) ആറു കൽപോക്തങ്ങൾ വച്ചിരുന്നതിൻത്തറ ഉയേശയം എന്തോ ിരുന്നു ഓയരോന്നിന്ത്തറ ും അളവ് 

എക്ത ോ ിരുന്നു? 

11) യ ശു ത്തെയ്ത ആദയത്തത്ത അട ോളത്തിൽ വോസ്തവമോ ി എന്തോണ് നടന്നത്തതന്ന് ആർക്കോണ് അറി ുന്നത്? 

12) ത്ത രുശയലം യദവോല ം പണിവോൻ എക്ത കോലത്തമടുത്തു? 

13) എന്തുത്തകോണ്്ട ഒരോൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം? എങ്ങത്തന ോണ ്വീണ്ടും ജനിയക്കണ്ടത്? 

14) നയോ വിധി എന്നയതോ……….. എന്തോണ് നയോ വിധി ?  

15) ഏതു അവസരത്തിലോണ് യ ോഹന്നോൻ പറഞ്ഞത്, “അവൻ വളയരണം, ഞോയനോ കുറയ ണം”? 

16) പുക്തത്തന അനുസരിക്കോത്തവന് എന്്ത സംഭവിക്കുന്നു? 

17) യ ോഹന്നോൻത്തറ സംഭോഷണത്തിൽ യമോശത്ത  എങ്ങത്തന ക്പതിപോദിച്ചിരിക്കുന്നു? 
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18) യ ശുക്കിസ്തു  എക്തയപത്തര സ്നോനം കഴിപ്പിച്ചു?  

19) ഏതു പട്ടണത്തിലോണ ് ോയക്കോൈിന്ത്തറ ഉറവു? 

20) അവൻത്തറ ആഹോരം എന്തോത്തണന്നോണ് യ ശുക്കിസ്തു  ശിഷയന്മോയരോട് പറഞ്ഞത്? 

21) യ ശുക്കിസ്തു  ശമരയയരോത്തടോപ്പം എക്ത നോൾ തോമസിച്ചു? 

22) ത്തവള്ളം വീഞ്ഞോക്കി  അട ോളമെോത്തത ഏതു അട ോളമോണ് കോനോവിൽ യ ശുക്കിസ്തു  ത്തെയ്തത്?  

23) തോത്തഴ പറ ുന്ന വസ്തു തകളിൽ പിതോവോ  ബദവത്തിന്ത്തറ ും പുക്തനോ  ബദവത്തിന്ത്തറ ും 

കോഴ്ചപ്പോടുകൾ  എങ്ങത്തന ോണ് തോരതമയം ത്തെയ്തിരിക്കുന്നത്?   

A)ക്പവൃത്തികൾ    B)ജീവനും മരണവും     C)നയോ വിധി 

24) എന്തുത്തകോണ്ടോണ് യ ശുക്കിസ്തു വിൻത്തറ വിധി നീതി ുള്ളതോത്തണന്നു പറ ുന്നത്?  

25) ൈോലകൻത്തറ കയ്യിലുണ്ടോ ിരുന്ന അഞ്ചപ്പം ഏതു ധോനയം ത്തകോണ്ടുണ്ടോക്കി തോ ിരുന്നു?  

26) യ ോഹന്നോൻത്തറ സുവിയശഷത്തിൽ ഏത്തതോത്തക്ക അവസരത്തിലോണ ്ഫിലിയപ്പോസ് അയപ്പോസ്തലത്തന നോം 

കോണുന്നത്? (സംഭവ െുരുക്കവും റഫറൻസും) 

27) അഞ്ചപ്പം ത്തകോണ്്ട അയ്യോ ിരംയപത്തര യപോഷിപ്പിച്ചതിനു യശഷം യ ശു എയങ്ങോട്ടോണ് യപോ ത്? 

എന്തുത്തകോണ്്ട?  

28) ഗലീലക്കടലിന്ത്തറ മറ്റ ്യപത്തരന്തോണ്?  

29)  ൂദോ  ഈസ്കരയയയ്യോർത്തോവിന്ത്തറ പിതോവിന്ത്തറ യപത്തരന്ത?്  

30) യ ശുവിൻത്തറ ശിഷയന്മോരിൽ പലരും പിൻവോങ്ങിയപ്പോ ി എന്നോൽ പക്ന്തണ്ടു ശിഷയന്മോർ 

അവയനോത്തടോപ്പം തത്തന്ന നിന്നു.  എന്തുത്തകോണ്്ട? 

31) വിശവസിക്കുന്നവന്ത്തറ ഉള്ളിൽ നിന്നു പുറത്തപ്പടുന്നത്തതന്തോണ്?  

32) ത്തപരുന്നോളിന്ത്തറ അവസരത്തി ോണ്  ജനങ്ങൾ ക്കിസ്തു വിത്തനപ്പറ്റി  പല കോരയങ്ങളും സംസോരിച്ചു. തോത്തഴ 

പറ ുന്നവ ിൽ ഏത്തതോത്തക്ക ോണ ്ക്കിസ്തു വിത്തനപ്പറ്റി അവർ സംസോരിച്ചത്? ത്തതറ്റി ോൽ ത്തനഗറ്റീവ് 

യപോ ിന്റ്സ്  ഉണ്ടോ ിരിക്കും 

(A) ക്കിസ്തു  വരുയപോയഴോ അവൻ എവിത്തടനിന്നു എന്നു ആരും അറിക ിെ  

(B)ഗലീല ിൽ നിയന്നോ ക്കിസ്തു  വരുന്നതു?  

(C) ക്കിസ്തു  ദോവീദിന്ത്തറ സന്തതി ിൽ നിന്നും വരുന്നു 

(D) ക്കിസ്തു   പരസയമോ ി സംസോരിക്കും   

(E)യൈത്തയ്ളത്തഹമിൽനിന്നും ക്കിസ്തു  വരുന്നു  

(F)ക്കിസ്തു  പത്തു കല്പനകളും ക്പമോണിക്കും 

33) തോത്തഴ പറ ുന്നതിൽ ക്കിസ്തു വിത്തനപ്പറ്റി സോക്ഷ്യം പറ ുന്ന രണ്ടുയപർ ആത്തരോത്തക്ക ോണ?് ഒത്തരണ്ണം മോക്തം 

ത്തതരത്തഞ്ഞടുക്കുക 

(A)പിതോവും പരിശുദ്ധോത്മോവും    (B)പരീശന്മോരും പുയരോഹിതന്മോരും    

(C)പിതോവും   ശിഷയന്മോരും      (D)യ ശുവും പിതോവും 

34) വോസ്തവമോ ി യ ശുക്കിസ്തു വിൻത്തറ ശിഷയനോകുന്നത്തതങ്ങത്തന?  

35) മനുഷയ ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കത്തപ്പടുന്നതിനു മുൻയപ യ ശുക്കിസ്തു  ഉണ്ടോ ിരുന്നു എന്നതിന് യ ശു 

ഉദ്ധരിക്കുന്ന വോകയം ഏതു? 

36) അന്ധനോ ി ജനിച്ച ഒരു മനുഷയത്തന യ ശു സൗഖയമോക്കുന്നു. അവൻത്തറ മോതോപിതോക്കയളോട് ഇത്തതങ്ങത്തന 

സംഭവിച്ചു എന്ന്  ഹൂദന്മോർ യെോദിക്കുയപോൾ, “അവന്നു ക്പോ ം ഉണ്ടയെോ അവൻ തയന്ന പറ ും” എന്ന് 

പറഞ്ഞു എന്തോണ് അവർ അങ്ങത്തന പറ ോൻ കോരണം? 



37) ലോസർ മരിച്ചു എക്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞോണ് യ ശു അവത്തന ഉ ിർപ്പിച്ചത്?   

38) ആർക്കോണ് ദിദിത്തമോസ് എന്ന് യപര്?   

39) മഹോപുയരോഹിതന്മോരും പരീശന്മോരും സംഘം കൂടി യ ശുവിത്തന ത്തകോെുവോൻ ആയലോെിച്ചയപ്പോൾ, 

യ ശുവും ശിഷയന്മോര് എയങ്ങോട്ടോണ് മോറി യപോ ത്?  

40) യ ശുവിത്തനക്കുറിച്ചു  ഇങ്ങത്തന എഴുതി ിരിക്കുന്നു എന്നും അവന്നു ഇങ്ങത്തന ത്തെയ്തു എന്നും അവൻത്തറ 

ശിഷയന്മോർക്കു ഓർമ്മ വന്നതു എയപ്പോൾ?  

41) “പിതോയവ, നിന്ത്തറ നോമത്തത്ത മഹതവത്തപ്പടുയത്തണയമ” എന്ന് യ ശു പറഞ്ഞയപ്പോഴുണ്ടോ  മറുപടി 

എന്തോ ിരുന്നു? 

42) ഒടുക്കത്തത്ത നോളിൽ നയോ വിധിക്കു ഉപയ ോഗിക്കുന്നത്തതന്തോണ്?  

43) യ ശു ശിഷയന്മോരുത്തട കോൽ കഴുകി തിന്ത്തറ ഉയേശയം എന്തോ ിരുന്നു?  

44) “പുതിയ ോരു കല്പന ഞോൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു.” എന്തോണ് യ ശു നൽകി  പുതി  കല്പന?  

45) പരിശുധോത്മോവിനു യ ോഹന്നോൻത്തറ സുവിയശഷത്തിൽ ഉപയ ോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു യപരുകൾ 

ഏത്തതെോം?  

46) നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത്തതത്തന്തങ്കിലും പിതോവിയനോട് അയപക്ഷ്ിച്ചോൽ അത് ലഭിക്കോനുള്ള യ ോഗയത 

എന്തോണ്?  

47) യ ശുക്കിസ്തു  യപോ യശഷം പരിശുദ്ധോത്മോവിന്ത്തറ ക്പവർത്തനങ്ങൾ എത്തന്തെോമോ ിരിക്കും? (മൂത്തന്നണ്ണം) 

48) ക്കൂശീകരണത്തിനു മുൻപ്, ശിഷയന്മോർക്കു യവണ്ടി യ ശു പിതോവിയനോട് എത്തന്തോത്തക്ക ോണ് 

അയപക്ഷ്ിച്ചത്? (അത്തഞ്ചണ്ണം) 

49) ഏതു യതോട് കടന്നോണ ്യ ശുവും ശിഷയന്മോരും ഗത്ശമന യതോട്ടത്തിയലക്ക് യപോ ത്? 

50) മഹോപുയരോഹിതന്ത്തറ ദോസന്ത്തറ യപര് എന്തോ ിരുന്ന? അവൻത്തറ കോതു വോൾ ത്തകോണ്ടറുത്തതു ആരോണ്?   

51) ജനത്തിനുയവണ്ടി ഒരു മനുഷയൻ മരിക്കുന്നതു നന്നു എന്നു ത്ത ഹൂദന്മോയരോടു ആയലോെന പറഞ്ഞവൻ 

ആരോണ്? 

52) ആരോണ് മുൾക്കിരീടം ത്തമടഞ്ഞു യ ശുവിൻത്തറ തല ിൽ വച്ചതു?  

53) “യ ശു ത്ത ഹൂദന്മോരുത്തട രോജോവു” എന്ന് ക്കൂശിയന്മൽ പതിപ്പിച്ച യമത്തലഴുത്തു എക്ത ഭോഷകളിൽ 

എഴുതി ിരുന്നു? ഏത്തതെോം?  

54) യ ശുവിൻത്തറ വസ്ക്തം എക്ത പങ്കോ ി വിഭജിച്ചു?  

55) യ ോഹന്നോൻത്തറ സുവിയശഷം അനുസരിച്ചു യ ശു ക്കൂശിൽ കിടന്നു ത്തമോഴിഞ്ഞ വോക്കുകൾ 

എത്തന്തോത്തക്ക?  

56) ആത്തരോത്തക്ക ോണ്  യ ശുവിൻത്തറ ശരീരം ക്കൂശിൽ നിന്നിറക്കി കെറ ിൽ വച്ചതു?  

57) ഉ ിർത്തത്തഴുയന്നറ്റ യ ശു ആയരോടോണ് ആദയമോ ി സംസോരിച്ചത്?  

58) ഈ പുസ്തകം എഴുതി തിന്ത്തറ ഉയേശയം എന്തോത്തണന്നോണ് യ ോഹന്നോൻ പറ ുന്നത്?  

59) ഉ ിർത്തത്തഴുയന്നറ്റ കർത്തോവ ്തിത്തൈരയോസ് കടൽക്കര ിൽ ക്പോതലുമോ ി എത്തി എക്ത ശിഷയന്മോത്തര 

കണ്ടു? 

60) ഉ ിർത്തത്തഴുയന്നറ്റ കർത്തോവിന്ത്തറ കല്പന ിൽ വലതുഭോഗത്തത്ത വല വീശി  ശിഷയന്മോർക്കു എക്ത 

മീനിത്തന കിട്ടി?  

61) ആയരോടോണ് യ ോഹന്നോൻ സ്നോപകൻ പറഞ്ഞത് "ഞോൻ ക്കിസ്തു വെ."?  

62) തോത്തഴ പറ ുന്നവ ുത്തട റഫറൻസുകൾ എഴുതുക  

(A)യ ശുവും ശമരയ സ്ക്തീ ുമോ ുള്ള സംഭോഷണം  



(B)യ ശുക്കിസ്തു  ത്തവള്ളത്തിന്മീത്തത നടക്കുന്നു  

(C)യ ശു കണ്ണുനീർ  വോർക്കുന്നു 

63) എയപ്പോഴോണ് വോക്കുകളോലും ത്തതോട്ടും മോക്തം അെോത്തത ഒരു പദോർത്ഥം ഉപയ ോഗിച്ച് യ ശു ഒരുവത്തന 

സൗഖയമോക്കി ത്?   

64)  രുശയലമിത്തല ആട്ടു വോതില്കത്തല  കുളയമത്? യ ശു ആത്തര ോണ ്അവിത്തടവച്ചു സൗഖയമോക്കി ത്?  

64) ഏത്തതോത്തക്ക ോണ്  യ ശു  അരുളി   “ഞോനോകുന്നു ” വെനങ്ങൾ? വെനവും റഫറൻസും എഴുതുക. 

66) യെരുംപടി യെർക്കുക 

     

ഗബ്ബഥ       തലയ ോടിടം 

യഗോൽയഗോഥോ      ഗുരു 

ശിയലോഹോം        കൽത്തളം 

റബ്ബൂനി      അ ക്കത്തപ്പട്ടവൻ 

 

 

 


