
Bible Quiz by Edavaka Mission 03/2019 
The Gospel According to St. Luke 

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

Answer Key for June 
 

1)Ans: Handed in on by those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the 

word. ആദി മുതൽ കണ്ട സാക്ഷികളുും വചനത്തിൻറെ ശുശ്ശൂഷകന്മാരുമായവർ ഭരമമല്പിച്ചതുും 

ഉപമദശിച്ചതുമാണ ് ലൂമകാസിൻറെ വിവരങ്ങൾ Ch.1:1 - 3 

2)Ans: It was written so that Theophilus may know the truth concerning the things about which 

he was instructed. ഉപമദശും ലഭിച്ചിരികുന്ന വാർത്തയുറെ നിശ്ചയും റതമയാഫിമലാസ്  അെിയുന്നതിന ്

Ch 1:3,4  

3)Ans: Abijah അബീയാകൂെു ch. 1:5  

4)Ans: C. ch 1:11,12 

5)Ans: Because he did not believe the word of the angel, which would be fulfilled in their time. 

Until the day those things take place. തക സമയത്തു നിവൃത്തി വരുവാനുള്ള ദദവദൂതൻറെ വാകു 

വിശവസികായ്ക റകാണ്്ട. അത് (ശിശുവിൻറെ ജനനും) സുംഭവികുും വറര Ch. 1:20  

6) Ans: 6months ആെു മാസും ch. 1:26,39 

7)Ans: 1)Name him Jesus 2)He will be great 3)He will be called the Son of the Most High 4)The 

Lord God will give him the throne of the ancestor David. 5)He will reign over the hose of Jacob 

for ever. 6)Of his kingdom there will be no end. 7)The child to be born will be Holy. 8)He will be 

called Son of God. അവനു മയശു എന്്ന മപർ വിളിമകണും , അവൻ വലിയവൻ ആകുും, അതയുന്നതൻറെ 

പുശ്തൻ എന്്ന വിളികറെെുും, കർത്താവായ ദദവും അവൻറെ പിതാവായ ദാവീദിൻറെ സിുംഹാസനും 

അവന്നു റകാെുകുും, അവൻ യാമകാബ് ഗൃഹത്തിന ്എമന്നകുും രാജാവായിരികുും, അവൻറെ രാജയത്തിന ്

അവസാനും ഉണ്ടാകയില്ല ഉത്ഭവികുന്ന വിശുദ്ധ ശ്പജ ദദവപുശ്തൻ എന്്ന വിളികറെെുും Ch. 1: 31 – 38  

8)Ans: Zachariah. Because Father Zachariah was instructed by the angel to give the name John 

to the child. റസഖരയാവ.് അവന്നു മയാഹന്നാൻ എന്്ന മപർ ഇമെണും എന്്ന ദദവദൂതൻറെ 

അരുളൊെുണ്്ട.Ch. 1:57 – 63, 13  

9)Ans: All those who heard the events that had happened during the time of John’s 

circumcision. About John. മയാഹന്നാൻറെ ജനനവുമായി ബന്ധറെട്ട സുംഭവങ്ങൾ മകട്ട എല്ലാവരുും. 

മയാഹന്നാറനകുെിച്ചു Ch. 1: 66  

10)Ans: B, D, C, E, A 

11)Ans: B, C, E, F Ch. 2:1 – 10  

12)Ans: Simeon and Anna ശിമമയാൻ, ഹന്നാ ch. 2:33 – 38 

13)Ans: Passover. റപസഹാറപരുന്നാൾ  Ch. 2:41  

14)Ans: 3 days. മൂന്നു ദിവസും Ch. 2:46  

15)Ans: In the fifteenth year of the reign of Emperor Tiberius, when Pontius Pilate was governor 

of Judea,  and  Herod was ruler of Galilee, and his brother Philip ruler of the region of Ituraea 

and Trachonitis, and Lysanias ruler of Abilene, during the high priesthood of Ananias and 



Caiaphas, the word of God came to John. തിറബരയാസ് ദകസരുറെ വാഴ്ചയുറെ പതിനഞ്ാും ആണ്ടിൽ 

റപാന്തിമയാസ ്പീലാമത്താസ് യഹൂദയ നാെ ്വാഴുമപാൾ, റഹമരാദാവ ് ഗലീലയിലുും അവൻറെ 

സമഹാദരനായ ഫിലിമൊസ് ഇതൂരയശ്തമഖാനിത്തി  മദശങ്ങളിലുും ലുസാനയാസ് അബിമലനയിലുും 

ഇെശ്പഭുകന്മാരായുും ഹന്നാവുും കയ്യാഫാവുും മഹാപുമരാഹിതന്മാരായുും ഇരികുും കാലും  Ch. 3:1 – 2  

16)Ans: A, D, E, F   Ch. 3: 7 – 17  

17)Ans: John rebuked Herod because of his brother’s wife Herodias, and because of all the evil 

things that Herod had done. ഇെശ്പഭുവായ റഹമരാദാവ,് സമഹാദരൻറെ ഭാരയ റഹമരാദയ നിമിത്തവുും 

റഹമരാദാവ ്റചയ്ത സകലമദാഷങ്ങൾ നിമിത്തവുും മയാഹന്നാൻ അവറന ആമക്ഷപികയാൽ അവറന 

തെവിലാകി Ch. 3:19 – 20 

18)Ans: A – Nathan നാഥാൻ B – Nahor നാമഹാർ C. Perez പാറരസ്  Ch. 3: 31, 35, 33   

19)Ans: He will command his angels concerning you, to protect you, and On their hands they 

will bear you up, so that you will not dash your foot against a stone. നിറന്ന കാെൻ അവൻ തൻറെ 

ദൂതന്മാമരാെ ് നിറന്നകുെിച്ചു കല്പികുകയുും നിൻറെ കാൽ കല്ലിമനാെ ്തട്ടാതവണ്ണും അവർ നിറന്ന കയ്യിൽ 

താങ്ങിറകാള്ളുകയുും റചയ്യുുംCh. 4: !0 – 11  

20)Ans: D In the synagogue സിനമഗാഗിൽ Ch.4:15 

21)Ans: To proclaim the good news of the kingdom of God to other cities. മറ്റു പട്ടണങ്ങളിലുും 

സുവിമശഷും അെിയികുക Ch. 4:43 

22)Ans: 1) Command the stone to become a loaf of bread. 2)Worship the devil to receive the 

glory and authority of the world. 3)Throw himself down from the pinnacle of the temple of 

Jerusalem. 1)കല്ലിമനാെ ്അെമാവാൻ കല്പികുക  2)സകലരാജയങ്ങളുറെയുും അധികാരവുും മഹതവവുും 

ലഭികാൻ സാത്താറന നമസ്കരികുക   3)ദദവപുശ്തറനന്നു  റതളിയികാൻ മഗാപുരത്തിൻറെ 

അശ്ഗത്തിൽനിന്നു താമഴകു ചാെുക Ch. 4:3, 5, 9  

23)Ans: Bring good news to the poor; proclaim release to the captives; recovery of sight to the 

blind; let the oppressed go free; proclaim the year of the Lord’s favour. ദരിശ്ദന്മാമരാെ ്സുവിമശഷും 

അെിയികുക, ബദ്ധന്മാർകു വിെുതലുും കുരുെന്മാർകു കാഴ്ചയുും ശ്പസുംഗിൊനുും, പീഡിതന്മാറര 

വിെുവിൊനുും കർത്താവിൻറെ ശ്പസാദവർഷും ശ്പസുംഗിൊനുും അയച്ചിരികുന്നു Ch. 4:18 – 20  

24)Ans:” Go away from me, Lord, for I am a sinful man!” "കർത്താമവ, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷയൻ 

എറന്ന വിട്ടു മപാമകണമമ" എന്്ന പെഞ്ഞു Ch. 5:8 

25)Ans: Healing a man with a spirit of an unclean demon അശുദ്ധ ഭൂതും ബാധിച്ച ഒരു മനുഷയറന 

സൗഖയമാകി. Ch.4:31 – 36 Jesus healed a man whose right hand was withered. വലദൈ 

വരണ്ടുള്ള ഒരു മനുഷയന്റെ ദക സൗഖയമാകി Ch.6:6 – 10 Healing a woman who was crippled and 

bent over for 18 years. പതിറനട്ടു സുംവത്സരമായി നിവരുവാൻ സാധികാറത കൂനിയായ ഒരു സ്ശ്തീയുറെ 

കൂനു സൗഖയമാകി Ch. 13:11 

26) Ans: ch.6:27 – 29, 45 

1)Love your enemies     2) Do good to those who hate you  

3) Bless those who curse you  4) Pray for those who abuse you   

5) If any one strike you on the cheek, offer the other.  

6)From anyone who takes away your cloak, do not withhold even your shirt.  

7)For it is out of the abundance of the heart that the mouth speaks. 



1 -  നിങ്ങളുറെ ശശ്തുകറള  സ്മനഹിെീൻ    

2 -  നിങ്ങറള പകകുന്നവർകു ഗുണും റചയ്വിൻ 

   3 -  നിങ്ങറള ശപികുന്നവറര  അനുശ്ഗഹിെിൻ    

4 -  നിങ്ങറള ദുഷികുന്നവറര   ഓർത്തു ശ്പാർത്ഥിെീൻ   

   5 - നിറന്ന ഒരു റചകിട്ടത്തു അെികുന്നവന്   മമറ്റതുും കാണിച്ചു റകാെുക     

   6 -  നിൻറെ പുതെു എെുത്തു കളയുന്നവന്   വസ്ശ്തവുും തെയരുത്    

   7 -  ഹൃദയത്തിൽ നിെഞ്ഞു  കവിയുന്നതമല്ലാ     വായ് ശ്പസ്താവികുന്നത ്

27)Ans: A centurion. ഒരു ശതാധിപൻ  Ch.7: 6 – 9  

28)Ans: He is more than a prophet; Messenger ahead of Jesus; Among those born of women 

no one is greater than John. ശ്പവാചകനിലുും മികച്ചവൻ, മയശുവിനു മുൻമപ അവൻറെ 

വഴിറയാരുകുവാൻ അയകറെട്ടവൻ, സ്ശ്തീകളിൽ നിന്്ന ജനിച്ചവരിൽ അവറനകാൾ വലിയവനില്ല Ch.7: 

26 – 28  

29)Ans: Simon. ശിമമാൻ A woman in the city, who was a sinner. പട്ടണത്തിറല പാപിയായ ഒരു സ്ശ്തീ 

Ch.7: 36 – 40  

30)Ans: A woman who had been suffering from hemorrhages for 12 years. He noticed that 

power had gone out from Him. പശ്ന്തണ്ടു വർഷമായി രക്തശ്സാവമുള്ള ഒരു സ്ശ്തീ. മയശുവിൽ നിന്്ന 

ശക്തി പുെറെട്ടത് അവൻ അെിഞ്ഞു  Ch. 8:43 – 46  

31)Ans: Life for His sake. കർത്താവിറന നിമിത്തും, ജീവറന  Ch. 9:23 – 24  

32)Ans: On their way to Jerusalem Jesus and the two disciples entered a village of the 

Samaritans. When the Samaritans did not receive them, then James and John spoke this. 
യരുശമലമിമലകുള്ള യാശ്തയിൽ, മയശുവുും ആ രണ്ടു ശിഷയന്മാരുും ശമരയയിറല ഒരു പട്ടണത്തിൽ 

ശ്പമവശിച്ചു. എന്നാൽ ആ പട്ടണകാർ അവറര ദകറകാണ്ടില്ല  അമൊൾ ശിഷയന്മാർ പെഞ്ഞതാണ ്Ch. 9: 

51 – 54  

33)Ans: No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the Kingdom of God. 
കലെയക് ്ദക വച്ച മശഷും പുെമകാട്ടു തിരിഞ്ഞു മനാകുന്നവാൻ ആരുും ദദവാരാജയത്തിനു 

റകാള്ളാകുന്നവൻ അല്ല. Ch. 9:62  

34)Ans: 12 & 70. Ch. 9:1; 10: 1  

35)Ans:  The sign of Jonah. മയാനായുറെ അെയാളുംCh. 11:29  

36) Ans: Son of Man(Jesus) മനുഷയപുശ്തൻ (മയശു)   Ch. 11:310– 32  

37)Ans: They have taken away the key of knowledge; they did not enter themselves; and they 

hindered those who were entering. അവർ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ താമകാൽ എെുത്തു കളഞ്ഞു, അവർ 

തറന്ന കെന്നില്ല, കിെകുന്നവറര തെുത്തുും കളഞ്ഞു. Ch. 11:52  

38)Ans: Fear him who, after he has killed, has authority to cast into hell. റകാന്നിട്ട ്നരകത്തിൽ 

തള്ളികളവാൻ അധികാരമുള്ളവറന ഭയറെെണും Ch.12: 5 



39)Ans: That very night his life would be demanded of him. The same would be the end of hose 

who store up treasure for themselves but are not rich toward God. ആ രാശ്തിയിൽ തറന്ന അവൻറെ 

ശ്പാണറന അവമനാെു മചാദികുും. ദദവ വിഷയമായി സപന്നനാകാറത തനികു തറന്ന 

നിമക്ഷപികുന്നവൻറെ കാരയും ഇങ്ങറനയാകുന്നു.  Ch. 12: 20, 21  

40)Ans: Pigeon, Sparrow, raven, cock  ശ്പാവ.് കുരികിൽ, കാക, മകാഴി CH. 3:22, 12: 6, 24, 

22:34  

41)Ans: Pilate പീലാമത്താസ് Ch. 13: 1  

42)Ans: 18 Ch. 13:4  

43)Ans: B, Ch. 14: 14 

44)Ans: Parable of Lost sheep, Lost coin,  Lost son  കാണാറത മപായ ആെ,് കാണാറത മപായ ശ്ദഹ്മ , 

കാണാറത മപായ  മകൻ Ch. 15: 3 – 24  

45)Ans: B 

46)Ans: The law and the prophets were in effect until John came; since then the good news of 

the Kingdom of God is proclaimed. നയായശ്പമാണത്തിന്റെയുും ശ്പവാചകന്മാരുറെയുും കാലും 

മയാഹന്നാൻ വറര ആയിരുന്നു; അന്്ന മുതൽ ദദവാരാജയറത്ത സുവിമശഷിച്ചു വരുന്നു.Ch.16: 16  

47)Ans: A, D, F Ch. 16: 19 – 31  

48)Ans: The size of a mustard seed. കെുകുമണിമയാളും വിശവാസും Ch. 17: 5,6. 

49)Ans: Ten leapers prayed Jesus to help them. They were asked by Jesus to show themselves 

to the priests. On the way, they were healed and one of them who is a foreigner returned to 

praise God. The others, who were Jews didn’t come back. പത്തു കുഷ്ഠമരാഗികൾ കരുണകായി 

മയശുവിമനാെു യാചിച്ചു. മയശു ആവശയറെട്ട ശ്പകാരും പുമരാഹിതന്മാർകു തങ്ങറളത്തറന്ന കാണികാൻ  

മപാകുന്ന വഴിയിൽ അവർ സൗഖയും ശ്പാപിച്ചു. അവരിൽ ശമരയകാരനായ ഒരുവൻ മാശ്തും തിരിറക വന്നു 

മയശുവിമനാെു നന്ദി പെഞ്ഞു. അമൊൾ മയശു പെഞ്ഞതാണ.് Ch. 17: 11 – 19 

50)Ans: In the days of Son of Man. മനുഷയ പുശ്തൻറെ ദിവസും Ch. 17: 26 – 30  

51)Ans: Need to pray always and not to lose heart. മെുത്തു മപാകാറത എമൊഴുും  ശ്പാർത്ഥിമകണും     

Ch. 18: 1 – 5  

52)Ans: Peter പമശ്താസ ്Ch. 18: 28 

53)Ans: City of Jerusalem റയരുശമലും നഗരും Ch. 19: 28, 41 

54)Ans: The stone that builders rejected. വീെ് പണിയുന്നവർ തള്ളികളഞ്ഞ കല്്ല Ch.20: 17 

55)Ans: 1) – F Ch.18:35,  2) – C Ch.19:2,  3) – B Ch.19:45,   4) – A 

Ch.20:46-47,   5) – G Ch.21:2,  6) – E Ch.22:8,   7) – D Ch.22:24  

56)Ans: When authorities arrest the believers, persecute, and hand over to synagogues and 

prisons; and bring before kings and governors because of Jesus. മയശുവിൻറെ നാമും നിമിത്തും 

വിശവാസികളുറെ മമൽ ദകവച്ചു രാജാകന്മാരുറെയുും നാെുവാഴികളുറെയുും മുൻപിൽ റകാണ്ടുമപായി 

ഉപശ്ദികുകയുും പള്ളികളിലുും തെവിലുും ഏൽെികുകയുും  റചയ്യുമപാൾ   Ch. 21: 12 – 14  

57)Ans: 1)Simon, Simon, listen! Satan has demanded to sift all of you like wheat. But I have 

prayed for you that your own faith may not fail. 



2)When once you have turned back, strengthen your brothers. 

3)I tell you Peter; the cock will not crow this day until you have denied three times that 

you now me.  

1)ശിമമാമന, ശിമമാറന, സാത്താൻ നിങ്ങറള മകാതപു മപാറല പാമറ്റണ്ടതിന്നു കല്പന 

മചാദിച്ചു. ഞാമനാ നിന്റെ വിശവാസും റപായ്മപാകാതിരിൊൻ നിനകു മവണ്ടി അമപക്ഷിച്ചു;  

2)എന്നാൽ നീ ഒരു സമയും തിരിഞ്ഞു വന്നമശഷും നിന്റെ സമഹാദരന്മാറര ഉെെിച്ചുറകാൾക.  

3) “പറശ്താറസ, നീ എറന്ന അെിയുന്നില്ല എന്നു മൂന്നുവട്ടും തള്ളിെെയുുംമുറപ ഇന്നു മകാഴി 

കൂകുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിമന്നാെു പെയുന്നു” എന്നു പെഞ്ഞു. Ch. 22: 31 – 34  

58)Ans: We found this man perverting our nation, forbidding us to pay taxes to the emperor, and 

saying that he himself the Messiah, a king. 

ഇവൻ ഞങ്ങളുറെ ജാതിറയ മെിച്ചുകളകയുും താൻ ശ്കിസ്തു  എന്ന രാജാവാകുന്നു എന്നു പെഞ്ഞുറകാണ്ടു 

ദകസർകു കരും റകാെുകുന്നതു വിമരാധികയുും റചയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നു കുറ്റും 

ചുമത്തിത്തുെങ്ങി. 

He stirs up the people by teaching throughout all Judea, from Galilee where he began even to 

this place.  

അതിന്നു അവർ: അവൻ ഗലീലയിൽ തുെങ്ങി റയഹൂദയയിൽ എങ്ങുും ഇവിെമത്താളവുും പഠിെിച്ചു ജനറത്ത 

കലഹിെികുന്നു എന്നു നിഷ്കർഷിച്ചു പെഞ്ഞു. Ch. 23: 1 – 2, 5 

59)Ans: Herod and Pilate റഹമരാദാവുും പീലാമത്താസുും Ch. 23: 12 

60)Ans: Have Jesus flogged and release. അവറന അെിെിച്ചു വിട്ടയകുും എന്നു പെഞ്ഞു Ch. 23: 16 

61)Ans: Father forgive them; for they do not know what they are doing. “പിതാമവ, ഇവർ 

റചയ്യുന്നതു ഇന്നതു എന്നു അെിയായ്കറകാണ്ടു ഇവമരാെു ക്ഷമിമകണമമ”  

Truly I tell you, today you will be with me in Paradise. “ഇന്നു നീ എമന്നാെുകൂറെ 

പെുദീസയിൽ ഇരികുും എന്നു ഞാൻ സതയമായി നിമന്നാെു പെയുന്നു” 

Father, into your hands I commend my spirit  പിതാമവ, ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിറന 

തൃകയ്യിൽ ഏല്പികുന്നു” എന്നു നിലവിളിച്ചു പെഞ്ഞു; Ch. 23” 34, 43, 46 

62)Ans: Joseph of Arimathea. അരിമതയകാരനായ മയാമസഫ്  Ch. 23: 50-51  

63)Ans: Seven miles ഏഴു നാഴിക Ch. 24: 13 

64)Ans: Cleopas was one of the two people going from Jerusalem to Emmaus. On the way they 

had a conversation with Jesus whom they recognized only after reaching home. യരുശമലമിൽ 

നിന്നുും എമ്മാവൂസിമലകു മപായ രണ്ടു മപരിൽ ഒരാളാണ് റെമയാൊവ.്  മപാകുന്ന വഴിയിൽ അവരുും 

മയശുവുും തമ്മിൽ സുംഭാഷണമുണ്ടാറയൈിലുും വീട്ടിൽ റചന്നതിനു മശഷമാണ ്അവറന തിരിച്ചെിഞ്ഞത്. 

Ch. 24: 18 

65)Ans: Bethany റബഥാനയ Ch. 24: 50-51 

66)Ans: Jesus of Nazareth നാസൊയനായ മയശുമവ 4:34 Master നാഥാ 5:5, Lord കർത്താമവ 

5: 8 Son of man മനുഷയ പുശ്തൻ   5:24, Son of David ദാവീദ് പുശ്താ 18:38, Teacher ഗുമരാ 7:40 

Good teacher നല്ല ഗുമരാ 18:18 Jesus, മയശുമവ Son of the Most High God അതയുന്നതനായ 

ദദവത്തിന്റെ പുശ്താ 8:28 



       

67)Ch. 6: 28, 21:36, 22: 40, 22: 46 

68)Ans:  

Sarepta      Widow 

Syria       Naaman 

Capernaum      Simon’s mother-in-law 

Nain     Only son of a widow 

Jericho      Zacchaeus 

സരപ്ത      വിധവ 

സുെിയാ     നയമാൻ 

കഫർന്നഹൂും    ശിമമാന്റെ അമ്മായിഅമ്മ 

നയീൻ     വിധവയുറെ ഒറ്റ മകൻ 

റയരീമഹാ    സകായി 

 

 

 


