
ഇടവക മിഷൻ - ബൈൈിൾ കവിസ്സ് 03/2019 

 

വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ്  എഴുതിയ സുവിക്ശഷം 
നിർദേശങ്ങൾ  

(i) മലയോളം പഴയ പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള പദങ്ങൾ  ഉപക്യോഗികുക 

(ii) ഉത്തരങ്ങൾ വി. ലൂദകോസിന്റെ സുവിക്ശഷത്തത്ത മോത്തം ആസ്പദമോകി എഴുതുക 

(iii) ദയവോയി ഉത്തരങ്ങൾ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ എഴുതുക. 

(iv) ഉത്തരങ്ങൾ ത്തലറ്റർ ബസസ് ക്പപ്പറിൽ എഴുതുകക്യോ ബടപ്പ് ത്തെയ്യുകക്യോ ആകോം. 

അതിൽ നിങ്ങളുത്തട പൂർണമോയ ദപര ം റെലിദ ോൺ നമ്പെ ം ഉണ്ടോയിരികണം 

(v) ഉത്തരങ്ങൾ  2019, ജൂൺ  30ക്നോ അതിനു മുൻപോക്യോ വികോരി സുനിൽ മോതയു 

അച്ചന്ത്തറ പകക്ലോ ത്തസക്കട്ടറി അലക്സോണ്ടർ ഫിലിപ്പിന്ത്തറ പകക്ലോ 

ഏല്പികോവുന്നതോണ്. അത്തെങ്കിൽ edavakamissionsecretary@marthoma.ca  എന്ന ഇത്തമയിൽ 

അക്രസ്സിൽ അയകുക  

(vi) ദ കക്നരിയൻ മോർ ക്തോമ െർച്ചിത്തല (ക്െോദയ കർത്തോവിന്ത്തറ 

കുടുംൈോങ്ങങ്ങത്തളോഴിത്തകയുള്ള ) എെോ അംഗങ്ങൾകും ഇതിൽ 

പത്തങ്കടുകോവുന്നതോണ്  

(vii) അന്തിമ തീരുമോനം വികോരി അച്ചൻറെ അഭിക്പോയമോനുസരിച്ചോയിരികും 

 

1) സുവിക്ശഷം െത്തമപ്പോൻ   ലൂക്കോസ് വിവരങ്ങൾ ക്ശഖരിച്ചത് എങ്ങത്തന?     

2) ലൂക്കോസ് സുവിക്ശഷം എഴുതോൻ കോരണമോയി പറഞ്ഞിരികുന്നത്തതന്തോണ് ? 

3) ഏതു കൂറിൻത്തറ ക്കമക്പകോരമോണ് ത്തസഖരയോവ് പുക്രോഹിത ശുക്ശൂഷ ത്തെയ്തത്? 

4) ത്തസഖരയോവ് ക്ഭമിച്ചു ഭയ പരവശനോയത്, (ഏറ്റവും ശരിയോയത് ത്തതരത്തഞ്ഞടുകുക)  

A)ത്തഹക്രോദോവ ്അവത്തന ത്തകോെോൻ ക്ശമിച്ചതുത്തകോണ്ടു   

B)അവനു ഒരു ദർശനം ഉണ്ടോയതുത്തകോണ്്ട  

C)കർത്തോവിന്ത്തറ ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിനടുത്തു ക്പതയക്ഷനോയത് കണ്ടതുത്തകോണ്ടു   

D)ധൂപപീഠത്തിൽ ശുക്ശൂഷ ത്തെയ്യോനുള്ള നറുകു അവനു വീണതുത്തകോണ്ടു   

5) ത്തസഖരയോവ് ഊമനോകോൻ കോരണത്തമന്്ത? എക്ത  നോൾ ഊമനോയിരുന്നു?   

6) മറിയ സന്ദർശിച്ചക്പ്പോൾ എലിസൈത്ത് എക്ത മോസം ഗർഭിണി ആയിരുന്നു? 

7) ഗക്ൈിക്യൽ മോലോഖ മറിയക്യോട ്ക്യശുവിത്തനപ്പറ്റി പല നിർക്ദശങ്ങൾ  നൽകുന്നുണ്്ട. ഏത്തതങ്കിലും 

അഞ്ച  നിർക്ദശങ്ങൾ  എഴുതുക. 

8) എലീശത്തൈത്ത ് ക്പസവിച്ച മകന് അയൽകോർ നിർക്ദശിച്ച ക്പര ്എന്തോണ്? അതിൽനിന്നു വയതയസ്തമോയി 

ക്പരിടോൻ എന്തോണ് കോരണം? 

9) ആരോണ്  പറഞ്ഞത്, "ഈ ബപതൽ എന്തോകും"? ആത്തരകുറിച്ചോണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? 

10) സംഭവിച്ച ക്കമമനുസരിച്ചു എഴുതുക: 

A)ത്തസഖരയോവ് പരിശുദ്ധോത്മോവ് നിറഞ്ഞവനോയി  

B)എലീശത്തൈത്ത് പരിശുദ്ധോത്മോവ് നിറഞ്ഞവളോയി  

C)എലീശത്തൈത്ത് ക്യോഹന്നോത്തന ക്പസവിച്ചു  

D)മറിയ എലീശത്തൈത്തിന്ത്തറ ഭവനത്തിൽ നിന്നും  സവന്ത ഭവനത്തിക്ലക് തിരിത്തക ക്പോയി   

E)ത്തസഖരയോവിന്ത്തറ വോയും നോവും തുറന്നു 

11) ലൂക്കോസിൽ പറഞ്ഞിരികുന്ന ക്പകോരം ക്യശുക്കിസ്തു വിന്ത്തറ ജനനത്തത്തപ്പറ്റി ശരിയോയത്തതെോം 

തോത്തഴയുള്ളതിൽ നിന്നും ത്തതരത്തഞ്ഞടുകുക (ത്തതറ്റിയോൽ ത്തനഗറ്റീവ് ക്പോയിൻറ് ഉണ്ടോയിരികും) 
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A) െോർത്തത്തപ്പക്ടണ്ടതിനു എെോ യഹൂദന്മോരും ത്തൈത്ലക്ഹമിൽ എത്തണത്തമന്ന് െക്കവർത്തി കല്പന 

പുറത്തപ്പടുവിച്ചു 

B) കുക്റത്തനയോസ് ആണ ് സുറിയ നോട്  വോണിരുന്നതു   

C) ക്ജോസഫും   മറിയയും െോർത്തത്തപ്പക്ടണ്ടതിനു ത്തൈത്ലക്ഹമിൽ  ക്പോയി   

D) മറിയ പശുത്തത്തോട്ടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി   

E) മറിയ കുഞ്ഞിത്തന പശുത്തത്തോട്ടിയിൽ കിടത്തി 

F) കർത്തോവിൻത്തറ ഒരു ദൂതൻ  ക്യശുവിൻത്തറ ജനന വോർത്ത ത്തവളിയിൽ പോർത്തിരുന്ന 

ആട്ടിടയന്മോത്തര അറിയിച്ചു 

12) നയോയക്പമോണക്പകോരം  ശുദ്ധീകരണത്തിനു ക്ദവോലയത്തിൽ ത്തകോണ്ടുക്പോയ ക്യശുവിത്തന സന്ദർശിച്ച 

രണ്ടു സവിക്ശഷ വയക്തികൾ ആത്തരെോം? 

13) ക്യശുവിൻത്തറ അമ്മയപ്പന്മോർ ഏതു ത്തപരുന്നോളിൽ സംൈന്ധികുന്നതിനോണ് ആണ്ടുക്തോറും 

ത്തയരുശക്ലമിൽ ക്പോയിരുന്നത്? 

14) എക്ത ദിവസത്തിന് ക്ശഷമോണ് കോണോത്തത ക്പോയ ൈോലനോയ ക്യശുവിത്തന തിരിത്തക ക്ദവോലയത്തിൽ  

കണ്ടു പിടിച്ചത്? 

15) ത്തസഖരയോവിൻത്തറ മകനോയ ക്യോഹന്നോന് ബദവത്തിന്ത്തറ അരുളപ്പോടു ഉണ്ടോയത് ഏതു കോലത്തോണ്? 

16) മോനസോന്തരം സ്നോനം ക്പസംഗിച്ച ക്യോഹന്നോൻത്തറ ഉപക്ദശങ്ങളിലും ക്പസംഗങ്ങളിലും ഉൾത്തപ്പട്ട  

ശരിയോയത്തതെോം ത്തതരത്തഞ്ഞടുകുക. (ത്തതറ്റിയോൽ ത്തനഗറ്റീവ് ക്പോയിൻറ് ഉണ്ടോയിരികും) 

A) മോനസോന്തരത്തിനു ക്യോഗയമോയ ഫലം കോയ്കുക 

B)  അക്ൈഹോമിന് കെിൽനിന്നു ഉളവോകിയ  ധോരോളം മകളുണ്്ട  

C) രണ്ടു വസ്ക്തമുള്ളവൻ ഒത്തരണ്ണം ഇെോത്തവന് ത്തകോടുകുക  

D) പടജ്ജനക്മ നിങ്ങളുത്തട ശമ്പളം മതി എന്ന് ത്തവപ്പിൻ  

E) എന്നിലും ൈലക്മറിയവൻ വരുന്നു; അവൻ പരിശുദ്ധോത്മോവ് ത്തകോണ്ടും തീ ത്തകോണ്ടും സ്നോനം 

കഴിപ്പികും 

F)  െുങ്കകോർ കല്പിച്ചതിൽ അധികം ഒന്നും പിരികരുത്   

17) ക്യോഹന്നോത്തന തുറുങ്കിൽ അടയ്കോൻ കോരണം എന്്ത? 

18) ക്യശുക്കിസ്തു വിൻത്തറ വംശ പോരമ്പരയത്തിലുൾത്തപ്പട്ട തോത്തഴ പറയുന്ന വയക്തികൾ ആത്തരെോം?  

A) ദോവീദിന്ത്തറ മകൻ   B) ക്തരഹിന്ത്തറ പിതോവ ്  C)യോക്കോൈിന്ത്തറ ക്പരകുട്ടി 

19) ക്യശുവിത്തന പരീക്ഷികോൻ പിശോെ് ത്തതരത്തഞ്ഞടുത്ത ക്വദ വോകയക്മത്? 

20) ശരിയോയ ഒത്തരണ്ണം ത്തതരത്തഞ്ഞടുകുക. ക്യശു ഉപക്ദശം തുടങ്ങിയത് ; 

A) അവൻത്തറ സവന്തം ഭവനത്തിൽ    B) ഗലീല കടൽകരയിൽ   

C) ത്തയരുശക്ലം ക്ദവോലയത്തിൽ   D)ഒരു സിനക്ഗോഗിൽ   

21) ക്യശു പറഞ്ഞു, "ഇതിനോയിട്ടക്െോ എത്തന്ന അയച്ചിരികുന്നത്" ഏതിനോയിട്ടു? 

22) ക്യശുവിനുണ്ടോയ മൂന്നു പരീക്ഷകൾ ഓദരോ വോകയങ്ങളിൽ  എഴുതുക. 

23) ക്യശു സിനക്ഗോഗിൽ വച്ച ്ജനങ്ങക്ളോട്, "ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത്തറ വെനം ക്കൾകൽ ഈ  തിരുത്തവഴുത്തിനു 

നിവൃത്തി വന്നിരികുന്നു". നിവൃത്തി വക്രണ്ട തിരുത്തവഴുത്തുകൾ എത്തന്തോത്തക?   



24) ത്തഗന്നസത്തരത്ത ്  തടോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ മീൻ പിടിത്തം കണ്ട പക്ക്തോസ്, ക്യശുവിക്നോടു 

അക്പക്ഷിച്ചത്  എന്തോണ്? 

25) ശൈത്തിൽ ക്യശു ത്തെയ്ത ഒര  അടയോളം എഴുതുക (സംഭവവും റഫറൻസും) 

26) തോത്തഴ ത്തകോടുത്തിരികുന്ന ക്യശുവിൻത്തറ ഉപക്ദശങ്ങൾ പൂരിപ്പികുക 

 1 -  നിങ്ങളുത്തട ശക്തുകത്തള  _______________________   2 -  നിങ്ങത്തള പകകുന്നവർകു ________________  

   3 -  നിങ്ങത്തള ശപികുന്നവത്തര  ___________________  4 -  നിങ്ങത്തള ദുഷികുന്നവത്തര   ________________   

   5 - നിത്തന്ന ഒരു ത്തെകിട്ടത്തു അടികുന്നവന്   _____________________________________________    

   6 -  നിൻത്തറ പുതപ്പു എടുത്തു കളയുന്നവന്   _____________________________________________   

   7 -  ______________________________________________________     വോയ് ക്പസ്തോവികുന്നത് 

27) ആത്തരകുറിച്ചോണ് ക്യശു പറഞ്ഞത്, "യിക്സോക്യലിൽ കൂത്തട  ഇങ്ങത്തനയുള്ള വിശവോസം ഞോൻ  

കണ്ടിട്ടിെ" ? 

28) ക്യോഹന്നോൻ സ്നോപകത്തനപ്പറ്റി ക്യശു ക്പസ്തോവിച്ച രണ്ടു വസ്തു തകൾ എഴുതുക 

29) തക്ന്നോട് കൂത്തട ക്യശുവിത്തന ഭക്ഷണത്തിനു ക്ഷണിച്ച പരീശൻ ആര ്? അവിത്തട ക്ഷണികത്തപ്പടോത്തത 

ക്യശുവിത്തന സന്ദർശിച്ചതോര്? 

30) യോയീക്റോസിന്ത്തറ ഭവനത്തിക്ലകുള്ള വഴി മക്ദ്ധയ ക്യശുവിത്തന ത്തതോട്ടതോര്? ക്യശു അത്തതങ്ങത്തന 

മനസ്സിലോകി?   

31) "ആത്തരങ്കിലും രക്ഷിപ്പോൻ ഇച്ഛിച്ചോൽ അതിത്തന കളയും; എൻത്തറ നിമിത്തം കളഞ്ഞോക്ലോ അതിത്തന 

രക്ഷികും." ഇവിത്തട എന്തിത്തനപ്പറ്റിയോണ് ക്യശു സംസോരികുന്നതു? 

32) ഏതവസരത്തിലോണ് യോക്കോൈും ക്യോഹന്നോനും പറഞ്ഞത്, "കർത്തോക്വ ആകോശത്തു നിന്ന് തീ 

ഇറങ്ങി അവത്തര നശിപ്പിപ്പോൻ നിനക് സമ്മതക്മോ"? 

33) സവർഗ്ഗരോജയത്തിനു ക്യോഗയരെോത്തതു ആരോണ്? 

34) ബദവരോജയം ക്പസംഗികോൻ ക്യശു ശിഷയന്മോത്തര രണ്ടവസരത്തിൽ അയച്ചു. ഓക്രോ ക്പോവശയവും അയച്ച 

ശിഷയന്മോരുത്തട എണ്ണം എക്ത? 

35) "ഈ തലമുറ ക്ദോഷം ഉള്ള തലമുറയോകുന്നു. അത് അടയോളം തിരയുന്നു  . .." ഏതു അടയോളമോണ് 

അവർകു ലഭികുന്നത്? 

36) “ഇവിത്തട ഇതോ ശക്ലോക്മോനിലും വലിയവൻ.” “ ഇവിത്തട ഇതോ ക്യോനോയിലും വലിയവൻ.”  ആരോയിരികും 

ശക്ലോക്മോനിലും ക്യോനോയിലും വലിയവൻ? 

37) നയോയ ശോസ്ക്തിമോത്തര നിങ്ങൾക് അക്യ്യോ കഷ്ടം എന്ന് ക്യശു പറയോൻ കോരണം എന്തോണ്? 

38) ആത്തര ഭയത്തപ്പടണം എന്നോണ് ക്യശു നമുക് മുന്നറിയിപ്്പ നൽകുന്നത്? 

39) ധനവോൻ തക്ന്നോട് തത്തന്ന പറഞ്ഞു, "തിന്നുക കുടികുക ആനന്ദികുക." അവന്ത്തറ അവസോനം 

എങ്ങത്തന ആയിരികും? ഈ ധനവോന്ത്തറ കഥയിലൂത്തട ക്യശു എന്തോണ് പഠിപ്പികോൻ ക്ശമികുന്നത്? 

40) ലൂക്കോസിൻത്തറ സുവിക്ശഷത്തിൽ ക്രഖത്തപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള മൂന്നു പക്ഷികളുത്തട ക്പത്തരഴുതുക. 

41) ഗലീലകോരുത്തട ക്െോര യോഗത്തിൽ കലർത്തിയതോര്? 



42) ശിക്ലോഹമിത്തല ക്ഗോപുരം വീണു എക്ത ക്പരോണ ്മരിച്ചത്? 

43) വിരുന്നു കഴികുക്മ്പോൾ, സമ്പത്തുള്ള അയൽകോത്തരയും െോർച്ചകോത്തരയും വിളികോത്തത ദരിക്ദന്മോർ, 

അംഗഹീനന്മോർ, മുടന്തന്മോർ, കുരുടന്മോർ എന്നിവത്തര ക്ഷണിക എന്ന് ക്യശു പറയോൻ കോരണം- (ശരിയോയ 

ഒത്തരണ്ണം ത്തതരത്തഞ്ഞടുകുക) 

A) സമ്പത്തുള്ളവർ നിങ്ങത്തള നയോയോസനത്തിൽ ത്തകോണ്്ട ക്പോകും   

B)  നീതിമോന്മോരുത്തട പുനരുദ്ധോനത്തിൽ ക്പതയുപകോരമുണ്ടോക്കണ്ടതിനു   

C) സമ്പത്തുള്ള അയൽകോരും െോർച്ചകോരും പറഞ്ഞ സമയത്തു എത്തിക്ച്ചരുകയിെ  

D) ദരിക്ദന്മോരും അംഗഹീനന്മോരും മുടന്തന്മോരും കുരുടന്മോരും മുഖയോസനങ്ങളിൽ 

ഇരികയിെോത്തതുത്തകോണ്ടു 

44) നഷ്ടത്തപ്പട്ടു ക്പോയതിത്തന വീത്തണ്ടടുകുക്മ്പോൾ ബദവം സക്ന്തോഷികുന്നു. ഈ ക്പസ്തോവന ശരിവയക്ുന്ന 

മൂന്നു ഉപമകൾ ഏത്തതെോം. െുരുകത്തിൽ ക്പസ്തോവികുക. 

45) നഷ്ടത്തപ്പട്ട മകൻത്തറ ഉപമയിൽ ഇളയ മകൻ, മൂത്ത മകൻ, പിതോവ ്എന്നിവത്തര ഏറ്റവും നന്നോയി എങ്ങത്തന 

ഉപമികോം?   

A) പോപി, വിശവോസി, സഭ     B) പോപി, സഭ,  ബദവം    

C) വിശവോസി, സഭ,  ബദവം    D) സഭ, ദൂദന്മോർ, ബദവം 

46) ക്യോഹന്നോൻ സ്നോപകൻ വത്തരയുള്ള യഹൂദ മത വയവസ്ഥിതി എങ്ങത്തന ആയിരുന്നു? അതിനു ക്ശഷം 

എന്്ത വയതയോസം വന്നു? 

47) ധനികൻത്തറയും ലോസറിൻത്തറയും ഉപമയിൽ നിന്നും നമുക് എത്തന്തോത്തക മനസ്സിലോകോം? 

ശരിയയോയത്തതെോം തിരത്തഞ്ഞടുകുക. (ത്തതറ്റിയോൽ ത്തനഗറ്റീവ് ക്പോയിൻറ് ഉണ്ടോയിരികും) 

A) സവർഗ്ഗവും നരകവും യോഥോർത്ഥമോണ്  

B)ധനവോന്മോർ നരകത്തിക്ലകും ദരിക്ദന്മോർ സവർഗ്ഗത്തിക്ലകും ക്പോകും    

C) പൂർവ്വപിതോകന്മോത്തരെോം സവർഗത്തിലോണ ് 

D) ക്മോശയുത്തടയും ക്പവോെകന്മോരുത്തടയും വോകു ക്കൾകോത്തവർ മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഒരുത്തൻ 

എഴുക്ന്നറ്റു ത്തെന്നോലും വിശവസികയിെ   

E) ഈ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവികുന്നവർ മോക്തക്മ സവർഗത്തിൽ ക്പോകയുള്ളു   

F) നരകത്തിൽനിന്നു സവർഗ്ഗത്തിക്ലകും തിരിത്തകയും ക്പക്വശനം അസോധയമോണ് 

48) കോട്ടത്തിക്യോട്  ക്വക്രോത്തട പറിഞ്ഞു കടലിൽ നോട്ടുക്പോക എന്ന് പറഞ്ഞോൽ അനുസരികോൻ 

എക്തക്ത്തോളം വിശവോസം നമുകുണ്ടോയിരികണം? 

49) ഒരു അനയജോതികോരനെോത്തത ബദവത്തിനു മഹതവം ത്തകോടുപ്പോൻ മടങ്ങിവന്നവരോയി ആത്തരയും 

കോണുന്നിെക്െോ എന്ന് ക്യശു പറഞ്ഞത് ഏതവസരത്തിലോണ്? 

50) ക്നോഹയുത്തട കോലത്തും ക്ലോത്തിൻത്തറ കോലത്തും സംഭവിച്ചതുക്പോത്തല ഇനി എക്പ്പോൾ ഉണ്ടോകും 

എന്നോണു ക്യശു അരുളിത്തച്ചയ്തതു? 

51) ഒരു നയോയോധിപൻത്തറ യും ഒരു വിധവയുത്തടയും ഉപമയിലൂത്തട ക്യശു എന്തോണ് പഠിപ്പികുന്നത്? 



52) "ഇതോ ഞങ്ങൾ സവന്തമോയത് വിട്ടു നിത്തന്ന അനുഗമിച്ചിരുന്നു" ആര് പറഞ്ഞു?     

53) ക്യശു എന്തിത്തന ക്നോകിയോണ് കരഞ്ഞത്? 

54) മൂലകെോയി തീർന്നത്തതന്തോണ്? 

55) െരിക്തം ക്കമമോയി എഴുതുന്നു എന്നോണു ലൂക്കോസ് അവകോശത്തപ്പടുന്നത്. തോത്തഴ പറയുന്ന വസ്തു തകൾ 

ക്യശുവിന്ത്തറ ത്തയരുശക്ലമിക്ലകുള്ള അവസോന യോക്തയുമോയി ൈന്ധത്തപ്പട്ടതോണ്. അതിത്തന ക്കമം 

അനുസരിച്ചു എഴുതുക.  

A)ശോസ്ക്തിമോരുത്തട ത്തെയ്തികത്തള അപലപികുന്നു   

B)ക്ദവോലയത്തിൽ നിന്നും വിൽകുന്നവത്തര പുറത്തോകുന്നു   

C)ക്യശു സകോയിയുമോയി കണ്ടുമുട്ടുന്നു  

D)തങ്ങളിൽ വലിയവൻ ആത്തരന്നു ശിഷയന്മോരുത്തട ഇടയിൽ തർകം ഉണ്ടോകുന്നു  

E)ക്യശുവും ശിഷയന്മോരും പുളിപ്പിെോത്ത അപ്പത്തിന്ത്തറ ത്തപരുന്നോൾ ആക് ോഷികുന്നു  

F)ക്യശു ഒരു കുരുടന് കോഴ്ച നൽകുന്നു  

G)ദരിക്ദയോയ ഒരു വിധവ ഭണ്ടോരത്തിൽ രണ്ടു കോശ് ഇടുന്നതു ക്യശു ക്ശദ്ധികുന്നു 

56) "അത് നിങ്ങൾക് സോക്ഷയം പറവോൻ തരമോകും" ഏതു? 

57) ത്തപസഹോ ആെരികുന്നതിനിടയിൽ, ക്യശു ശിഷയന്മോത്തര പല കോരയങ്ങളിലൂത്തട ഉൽക്ൈോധനം 

ത്തെയ്യുന്നുണ്്ട. അതിൽ െിലതു പക്ക്തോസിക്നോട് മോക്തമോയിട്ടോണ് ത്തെയ്യുന്നത്. ഏത്തതോത്തകയോണത്? 

58) പീലോക്ത്തോസിൻത്തറ  സന്നിധിയിൽ വച്ച ്ക്യശുവിനു എതിത്തര നടത്തിയ ആക്രോപണങ്ങൾ ഏത്തതോത്തക?  

59) ക്യശുവിൻത്തറ വിെോരണോ ദിവസങ്ങളിത്തലോന്നിൽ രണ്ടു ശക്തുകൾ മിക്തങ്ങളോയി തീർന്നു. ആത്തരോത്തക? 

60) എന്്ത ശിക്ഷ  ക്യശുവിനു ത്തകോടുകണത്തമന്നോണ ്പീലോക്ത്തോസ് പറഞ്ഞത്? 

61) കുരിശിൽ കിടന്നു ക്യശു പറഞ്ഞ ത്തമോഴികൾ എത്തന്തോത്തക? 

62) ക്യശുവിൻത്തറ ഭൗമ ശരീരത്തിലുള്ള അവസോന നോളുകളിൽ ഒരു ക്പധോന ഭോഗമോയ മക്ന്തി ആര്?  

63)യരുശക്ലമിൽ നിന്ന് എമ്മ വുസിക്ലകുള്ള    ദൂരത്തമന്തു?    

64)ഏതു സംഭവുമോയിട്ടോണ് ത്തെക്യോപ്പോവിന് ൈന്ധം?  

65)ഏതു സ്ഥലത്തു വച്ചോണ് ക്യശു ശിഷയന്മോത്തര വിട്ടു പിരിഞ്ഞു സവർഗോക്രോഹണം ത്തെയ്തത്? 

66)ലൂക്കോസിന്ത്തറ സുവിക്ശഷ ക്പകോരം ക്യശുവിത്തന ആളുകൾ (സവയമോയും) അഭിസംക്ൈോധന ത്തെയ്തത് 

എങ്ങത്തനത്തയോത്തക?   

67)ക്പോർത്ഥികണം എന്ന ്ക്യശു അരുളിത്തച്ചയ്തതു ഏത്തതോത്തക അവസരങ്ങളിലോണ്? (റഫറൻസ്/സൂെന 

മോക്തം) 

 

 



68)ക്െരും പടി ക്െർകുക  

          A            B 

സരപ്ത      ശിക്മോന്ത്തറ അമ്മോയിഅമ്മ  

സുറിയോ    വിധവ  

കഫർന്നഹൂം    നയമോൻ  

നയീൻ     സകോയി  

ത്തയരീക്ഹോ    വിധവയുത്തട ഒറ്റ മകൻ 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


