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The Book of Acts of Apostles 1 – 14  

Answer Key  
English & Malayalam 

 
A-One word answers: [1 point each] 
1. Whom was the book, Acts of Apostles written to? 
Ans:Theophilus  1:1 
2. In which book was it written that another person will take the place of Judas (Iscariot)? 
Ans: Psalms   1:20 
3. Who was chosen to replace Judas Iscariot? 
Ans:Matthias 1:26 
4.Who became the leader of His followers after Jesus’ ascension? 
Ans:Peter 1:15, 2:14 
5.Which prophet did Peter quote in his speech? 
Ans:Joel  2:16 
6. Where was the crippled person sitting when Peter and John healed him? 
Ans:Beautiful Gate 3:2 
7.Which name means, “son of encouragement”? 

 AnsBarnabas  4:36 

8.Who said, “I tell you, keep away from these men and let them alone; because if this plan or this 

undertaking is of human origin, it will fail; 39 but if it is of God, you will not be able to overthrow them”? 

Ans:Gamaliel  5:38 

9.Which city did Philip go to preach the Messiah after the death of Stephan? 

Ans: Samaria 8:5 

10.Who thought of purchasing God’s gift with money? 

Ans: Simon 8:18,19 

11.When Philip met the Ethiopian eunuch, Scripture from which Book was he reading? 

Ans:Isaiah 8:30 

12.Which disciple was snatched away by the Spirit to Azotus? 

Ans:Philip 8:39-40 

13.Who introduced Saul to the disciples in Jerusalem as a new person? 

Ans: Barnabas 10:27 

14. At which place were the disciples first called “Christians.”? 

Ans: Antioch 11:26 

15. Who predicted by the Spirit that there would be a severe famine over all the world? 

Ans: Agabus 11:28 

 
 

B-Complete the verse and Write the reference: [2 points each] 
1.There is salvation in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ we must be saved.” 
Ans: There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among mortals by 

which we must be saved.”  4:12 

2.Then the Lord said to him, _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  _ _ _  _ is holy ground. 

Ans:Then the Lord said to him, ‘Take off the sandals from your feet, for the place where you are standing 

is holy ground. 7:33 

3. But filled with the Holy Spirit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _   right hand of God!”  

Ans: But filled with the Holy Spirit, he gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at 

the right hand of God. “Look,” he said, “I see the heavens opened and the Son of Man standing at the 

right hand of God!”   7:55-56 

4. And as I began to speak,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  the Holy Spirit.’ 

Ans: And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them just as it had upon us at the beginning. 16 And 

I remembered the word of the Lord, how he had said, ‘John baptized with water, but you will be baptized 

with the Holy Spirit.’ 11:15 - 16 

 
 



C-How many? [1 point each] 
1.How many were appointed to wait on the tables 
Ans : 7  6:3 
2.How many days did Jesus walked on the earth between resurrection and ascension?  
Ans:40 days 1:3 
3.How many were converted after the first speech of Peter? 
Three thousand  2:41 
4.How many relatives did Joseph receive in Egypt during the days of famine? 
Ans:75   7:14 
5.Appoxmately how old was Moses when the angel of the Lord appeared to him in the  burning bush? 
Ans 80  7:23, 30 
6.How many days were Saul blind after the encounter with Jesus near Damascus? 
Ans:3 days  9:11 
7.How many believers accompanied Peter to the house of Cornelius? 
Ans:6  11:12 
 

D-Who and who? Points in the bracket [ ] 
1.Who complained about whom because of the widows were neglected? [2] 
Ans: Hellenists complained against Hebrews 6:1 
2.Which couple fell down and died, lying to the Holy Spirit?[2] 

Ans:Ananias & Sapphira  5:5, 10 

3.Who accused of whom that “we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place 

and will change the customs that Moses handed on to us.”?[2] 

Ans: False witnesses against Stephen 6:13-14 

4.Who said to whom, “Get up and go to the street called Straight, and at the house of Judas”? Whom did 

he meet there?[3] 

Ans: The Lord (Jesus) to Ananias. Saul 9:10,11 

5. Who said to whom, “Wrap your cloak around you and follow me.”?[2] 

Ans: An angel of the Lord to Peter 12:8 

6. When the Holy Spirit said, “Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called 

them.” , who all were present?[5] 

Ans: Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, Saul 

7.Who all were there in the first Missionary Journey started from Antioch? [3] 

Ans: Saul (Paul), Barnabas and Mark (John)  13:4 – 5  

 
 

E-Answer in a sentence: points in the bracket [ ] 
1.What were the qualities of those who were appointed to wait at the table?[3] 
Ans: good standing, full of the Spirit and of wisdom 6:3 
2.Where do we see Saul (Paul) for the first time in ‘The Acts of Apostles’? (not the reference)[2] 
Ans: Witnesses of the stoning of Stephen laid their coats at the feet of Saul. 7:58 
3. Why all the residents of Lydda and Sharon turned to the Lord?[3] 

Ans: They saw Peter healing Aeneas, who had been bedridden for eight years. 9:32-35 

4.What is the connection between Joppa, Tabitha and Dorcas? [3] 

  Ans:Dorcas is the meaning of the word Tabitha which is the name of a disciple from Joppa. 9:36 

5.Write three qualities of Cornelius the centurion. [3] 
Ans: Upright, God-fearing and well spoken of by the whole Jewish nation 10:22 
 

F- Explain 
1)What name did the people of Lystra gave to Paul and Barnabas? Why did they do that?[4] 
Ans: Paul – Zeus, Barnabas – Hermes  14:8 – 13  
They healed a man crippled from death.  
People thought them as Greek Gods and gave them names of Greek Gods. 
2)Who was Bar-Jesus? What is his other name? What happened to him and why?[4] 
Ans: False Jewish Prophet also known as Elymas  13:5 – 12  
Opposed Sergius Paulose from listening to the word of God. 
When Paul cursed, he became blind and went about groping for someone to lead him by the hand 



3.How did Herod die and why? [4] 

Ans:On an appointed day Herod put on his royal robes, took his seat on the platform, and delivered a 

public address to them. The people kept shouting, “The voice of a god, and not of a mortal!” And 

immediately, because he had not given the glory to God, an angel of the Lord struck him down, and he 

was eaten by worms and died.  12:21 – 23  
 

 

Malayalam 

A-ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതുക [1 പ ായിന്റ്] 
1.അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ രുസ്തകം ആർടെഴുതിയതോണ്? 

Ans: ടതപ്യോഫിപ്ലോസ്  1:1 

2. അവന്ടെ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥോനം മോടറോരുത്തന്നു ലഭിെടെ” എന്നു (ഇസ്കരിപ്യോത്ത )യൂദോടയപറി ഏതു 
രുസ്തകത്തിലോണ് എഴുതിയിരിെുന്നത്? 
Ans: സങ്കീർത്തനരുസ്തകത്തിൽ 1:20 
3. യൂദോ ഇസ്കെിപ്യോത്തോവിനു രകരം ടതരടെെുത്തത് ആടര? 
Ans:  മത്ഥിയോസിടന  1:26 
4. കർത്തോവിന്ടെ സവരഗ്ോപ്രോഹണത്തിനു പ്േഷം അവന്ടെ േിഷയന്മോരുടെ പ്നതൃതവം  
ഏടറെുത്തതോരോണ്? 
Ans:  രപ്പ്തോസ്  1:15, 2:14 
5. രപ്പ്തോസ് തന്ടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഏതു പ്രവോചകന്ടെ വോെുകളോണ് ഉദ്ധ്രിച്ചത്? 
Ans: പ്യോപ്വൽ പ്രവോചകൻ  2:16 
6.മുെന്തനോയ ഒരോടള രപ്പ്തോസും പ്യോഹന്നോനും സൗഖ്യമോെിയപ്പോൾ, അവൻ എവിടെ 
ഇരിെുപ്പോഴോണ്? 
സുന്ദരം എന്ന പ്ദവോലയ പ്ഗോരുരത്തിൽ  3:2 
7.പ്രപ് ോധനരുപ്തൻ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള പ്രര്? 
Ans: ർന്ന ോസ് 4:36 
8.“ഈ ആപ്ലോചനപ്യോ പ്രവൃത്തിപ്യോ മോനുഷം എന്നു വരികിൽ അതു നേിച്ചുപ്രോകും;  ദദവികം എങ്കിപ്ലോ 

നിങ്ങൾെു അതു നേിപിപോൻ കഴികയില്ല” എന്ന് രെെ രരീേൻ  
Ans: ഗമോലിപ്യൽ  5:38 
9. സ്പ്തഫോപ്നോസിന്ടെ മരണപ്േഷം ഫിലിപ് ഏതു രെണത്തിലോണ് പ്കിസ്തു വിടന പ്രസംഗിച്ചത് 
Ans: േമരയ 8:5 
10.ദദവത്തിന്ടെ ദോനം രണത്തിന്നു വോങ്ങിടെോള്ളോം എന്നുനിരൂരിച്ചതു ആരോണ്?  
Ans: േിപ്മോൻ 8:18,19 
11. ഫിലിപ് ഐപ്തയോരയനോയ ഷണ്ഡടന കോണുപ്പോൾ അപ്േഹം ഏതു രുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള 
ഭോഗമോയിരുന്നു വോയിച്ചുടകോണ്ടിരുന്നതു? 
Ans: യേയ്യോവ്്  8:30 
12. ഏതു േിഷയടന ആണ് കർത്തോവിന്ടെ ആത്മോവു എെുത്തു ടകോണ്ടുപ്രോയി അസ്പ്തോദിൽ വിെത്? 
Ans: ഫിലിപ്പോസ് 8:39-40 
13. േൗലിടന ടയരുേപ്ലമിലുള്ള േിഷയന്മോർെു ഒരു രുതിയ മനുഷയനോയി രരിചയടപെുത്തിയതോര്?  
Ans:  ർന്ന ോസ ് 10:27 
14. ഏതു സ്ഥലത്തു വച്ചോണ് ആദയമോയി േിഷയന്മോർെു  പ്കിസ്തയോനികൾ എന്നു പ്രർ ഉണ്ടോയതു? 
Ans: അടന്തയോെയ 11:26 
15. പ്ലോകത്തിൽ ഒടെയും മഹോക്ഷോമം ഉണ്ടോകും എന്നു ആത്മോവിനോൽ പ്രവചിച്ച തോര്? 
Ans:അഗട ോസ്  11:28 
 
 
B- ൂരിപ്പിച്ചതിനു പേഷം ഏതു വാകയമെമെഴുതുക [2 പ ായിന്റുകൾ]   
 
1.മടറോരുത്തനിലും രക്ഷ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ നോമവും ഇല്ല. 



Ans: മടറോരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നോം രക്ഷിെടപെുവോൻ ആകോേത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷയരുടെ ഇെയിൽ 

നല്കടപെ പ്വടെോരു നോമവും ഇല്ല. 4:12 

2. കർത്തോവു അവപ്നോെു: _ __ _ _ _ __   _ ___  _ _ _ __  ഊരിെളക. 

Ans:കർത്തോവു അവപ്നോെു: നീ നില്െുന്ന സ്ഥലം വിേുദ്ധ് ഭൂമിയോകയോൽ കോലിൽനിന്നു ടചരിപു ഊരിെളക. 

7:33 

3. അവപ്നോ രരിേുദ്ധ്ോത്മോവു നിെെവനോയി  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _   ഞോൻ കോണുന്നു എന്നു രെെു.  
Ans: അവപ്നോ രരിേുദ്ധ്ോത്മോവു നിെെവനോയി സവർഗ്ഗത്തിപ്ലെു ഉറുപ്നോെി, ദദവമഹതവവും 

ദദവത്തിന്ടെ വലത്തുഭോഗത്തു പ്യേു നിലെ്ുന്നതും കണ്ടു: 

ഇതോ, സവർഗ്ഗം തുെന്നിരിെുന്നതും മനുഷയരുപ്തൻ ദദവത്തിന്ടെ വലത്തു ഭോഗത്തു നില്െുന്നതും ഞോൻ 

കോണുന്നു എന്നു രെെു.  7:55-56 
4. ഞോൻ സംസോരിച്ചു തുെങ്ങിയപ്പോപ്ഴെു  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _   എന്നു കർത്തോവു രെെ വോെു 

ഓർത്തു. 

Ans: ഞോൻ സംസോരിച്ചു തുെങ്ങിയപ്പോപ്ഴെു രരിേുദ്ധ്ോത്മോവു ആദിയിൽ നമ്മുടെപ്മൽ എന്നപ്രോടല 

അവരുടെ പ്മലും വന്നു. അപ്പോൾ ഞോൻ: പ്യോഹന്നോൻ ടവള്ളംടകോണ്ടു സ്നോനം കഴിപിച്ചു; നിങ്ങൾപ്െോ 

രരിേുദ്ധ്ോത്മോവുടകോണ്ടു സ്നോനം ലഭിെും എന്നു കർത്തോവു രെെ വോെു ഓർത്തു. 11:16-17 
 

C-എത്ത? [1 പ ായിന്റ്] 
1. പ്മേകളിൽ േുപ്േൂഷ ടചയ്യുന്നതിനു എപ്ത പ്രടര ടതരടെെുത്തു? 
An: ഏഴു  6:2 
2.ഉയിർടത്തഴുപ്ന്നല്പിനും സവര്ഗോപ്രോഹണത്തിനുമിെയിൽ, കർത്തോവു എപ്ത നോൾ ഭൂമിയിലുണ്ടോയിരുന്നു? 
Ans: നോല്പതു ദിവസം  1:3 
3. രപ്പ്തോസിന്ടെ ആദയ പ്രസംഗത്തിലൂടെ എപ്ത പ്രർ മോനസോന്തരടപെ് േിഷയന്മോപ്രോെ ്പ്ചർന്നു ? 
Ans:മൂവോയിരപ്ത്തോളം പ്രർ  2:41 
4.ക്ഷോമകോലത്തു എപ്ത കുെും ോംഗങ്ങടള പ്യോപ്സഫ് മിപ്സയീമിൽ സവീകരിച്ചു? 
Ans: എഴുരത്തി അഞ്ചു 7:14 
5. ദദവത്തിന്ടെ ദൂതൻ മുൾപെർപിൽ പ്രതയക്ഷയോയപ്പോൾ, പ്മോടേയ്െു ഏകപ്ദേം എപ്ത 
വയസ്സോയിരുന്നു? 
Ans: എൺരതു 7:23, 30 
6. ദമസ്്ടകോസിന്ടെ രെിവോതിലിൽ വച്ച ്പ്യേുവിടന കണ്ടുമുെിയതിനു പ്േഷം  എപ്ത ദിവസം കണ്ണ് 
കോണോടതയിരുന്നു? 
Ans മൂന്നു ദിവസം 9:11 
7. എപ്ത പ്കിസ്തു  വിേവോസികൾ രപ്പ്തോസിപ്നോടെോപം ടകോർപ്ന്നലിയൂസിന്ടെ ഭവനത്തിപ്ലെ ്പ്രോയി? 
Ans: ആെുപ്രര് 11:12 
 
D-ആമരല്ാം ( പ ായിന്റുകൾ ത്രാക്കറ്റിൽ) 
1.തങ്ങളുടെ വിധവമോടര ദിനംപ്രതിയുള്ള േുപ്േുഷയിൽ ഉപ്രക്ഷയോയി വിചോരിച്ചു എന്നു ആര് ആരുടെ പ്നടര 

രിെുരിെുത്തു.[2] 

Ans: യവനഭോഷെോർ എപ് ോയഭോഷെോരുടെ പ്നടര  6:1 
2.രരിേുദ്ധ്ോത്മോവിടന രരീക്ഷിെോൻ പ്േമിച്ചു വീണു പ്രോണടന വിെ ഭോരയോഭർത്തോെന്മോർ ആര്?[2] 
 Ans: അനനയോസും സഫീെയും 5:5,10 
3.ഈ മനുഷയൻ വിേുദ്ധ്സ്ഥലത്തിന്നും നയോയപ്രമോണത്തിന്നും വിപ്രോധമോയി ഇെവിെോടത സംസോരിച്ചുവരുന്നു; 

ആ നസെോയനോയ പ്യേു ഈ സ്ഥലം നേിപിച്ചു പ്മോടേ നമുെു ഏല്പിച്ച മോരയോദകടള മോറിെളയും എന്നു ആര് 

ആടരപറി രെെു?[2] 
Ans: കള്ളസോക്ഷികൾ സ്പ്തഫോപ്നോസിടനപറി 6:13 
4. ആര് ആപ്രോെ് രെെു, ”നീ എഴുപ്ന്നറു പ്നർവ്വീഥി എന്ന ടതരുവിൽ ടചന്നു, യൂദയുടെ വീെിൽ 

________അപ്നവഷിെ”.? അവിടെ അവൻ ആടര കണ്ടുമുെി?[3] 
Ans: കർത്തോവ് (പ്യേുപ്കിസ്തു ) അനനയോസിപ്നോെ് േൗലിടന 9:11 
5. ആരു ആപ്രോെ് രെെു, “നിന്ടെ വസ്പ്തം രുടതച്ചു എന്ടെ രിന്നോടല വരിക.”? 

Ans: കർത്തോവിന്ടെ ഒരു ദൂതൻ രപ്പ്തോസിപ്നോെ് 12:8 
6. “ഞോൻ  ർന്ന ോസിടനയും ടേൗലിടനയും വിളിച്ചിരിെുന്ന പ്വടലെോയിെു അവടര എനിെു 

പ്വർതിരിപിൻ” എന്നു രരിേുദ്ധ്ോത്മോവു രെെ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടോയിരുന്നവർ ആടരോടെ? [5] 
Ans:  ർന്ന ോസ്, നീഗർ എന്നു പ്രരുള്ള േിപ്മോൻ, കുപ്െനെോരനോയ ലൂടകയോസ്, ഇെ പ്രഭുവമോയ 

ടഹപ്രോദോപ്വോെുകൂടെ വളർന്ന മനോപ്യൻ, ടേൗൽ  13:1 



7.ഒന്നോം മിഷനെി യോപ്തയിൽ ആടരോടെ ഉണ്ടോയിരുന്നു ? [3] 

Ans:േൗൽ (രൗപ്ലോസ് ),  ർണ ോസ്്, മോർപ്െോസ ്(പ്യോഹന്നോൻ ) 13:4 – 5  

 
 
E-ഒരു വാചകത്തിൽ ഉത്തരമെഴുതുക പ ായിന്റുകൾ  ത്രാമക്കറ്റിൽ 
1. പ്മേകളിൽ േുപ്േൂഷ  ടചയ്യുന്നവരുടെ പ്യോഗയതകൾ എടന്തോടെ   ആയിരുന്നു?[3] 
Ans: ആത്മോവും ജ്ഞോനവും നിെെു നല്ല സോക്ഷയമുള്ളരുരുഷന്മോർ  6:3 
2. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ ആദയമോയി എവിടെയോണ ്നോം േൗലിന്ടെ (രൗപ്ലോസ്) പ്രര ്കോണുന്നത്?  
(െഫെൻസ് അല്ല)[2] 
Ans: സ്പ്തഫോപ്നോസിടന കടല്ലെിെതിന്ടെ സോക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ വസ്പ്തം ടേൗൽ എന്നു പ്രരുള്ള ഒരു 

 ോലയെോരന്ടെ കോൽെൽ ടവച്ച സന്ദർഭത്തിൽ.  7:58 
3.ലുേയിലും േോപ്രോനിലും രോർെുന്നവർ എല്ലോവരും  കണ്ടു കർത്തോവിങ്കപ്ലെു തിരിയോൻ കോരണടമന്്ത?[3] 
Ans: രക്ഷവോതം രിെിച്ചു എെു സംവത്സരമോയി കിെപിൽ ആയിരുന്ന ഐടനയോസ് എന്നു പ്രരുപ്ള്ളോരു 
മനുഷയടന രടപ്തോസ് സൗഖ്യമോെുന്നതു കണ്ടിെ് 9:32-35 
4. പ്രെമോൻ പ്യോപ ത ീഥോ ഇവ തമ്മിൽ എന്തോണ്  ന്ധം? 
Ans: പ്യോപയിൽ പ്രെമോൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ത ീഥോ എന്നു പ്രരുപ്ള്ളോരു േിഷയ ഉണ്ടോയിരുന്നു  9:36 
5. ടകോർപ്ന്നലിയസ് എന്ന േതോധിരടനപറിയുള്ള മൂന്നു വിപ്േഷണങ്ങടളഴുതുക. [3] 
Ans: നീതിമോനും ദദവഭക്തനും ടയഹൂദന്മോരുടെ സകലജോതിയോലും നല്ല സോക്ഷയംടകോണ്ടവനും  10:22 

 

F- വിേദീകരിക്കുക  (4 പ ായിന്റുകൾ) 
1.ലുസ്പ്തയിൽ രൗപ്ലോസിനും  ോർന്ന ോസിനും ലഭിച്ച രുതിയ പ്രരുകൾ എന്്ത?  അത് ലഭിെോൻ കോരണടമന്്ത? 
Ans: രൗപ്ലോസ് - ഇപ്ന്ദൻ,  ർണ ോസ്് -  ുധൻ  

അമ്മയുടെ ഗർഭംമുതൽ മുെന്തനോയി ഒരിെലും നെന്നിെില്ലോടതയും കോലിന്നു േക്തിയില്ലോടതയും ഉപ്ള്ളോരു 

രുരുഷ ടന സൗഖ്യമോെി 
പ്ദവന്മോർ മനുഷയരൂരത്തിൽ നമ്മുടെ അെുെൽ ഇെങ്ങിവന്നിരിെുന്നു എന്നു രെെു ലുെപ്വോനയഭോഷയിൽ 

രുതിയ പ്രരുകൾ നൽകി 14:8 – 13  

2.ആരോണ്  ർപ്യേു? അവന്ടെ മെുപ്രടരന്തോണ്? അവനു എന്്ത സംഭവിച്ചു? എന്തുടകോണ്്ട? [4] 

Ans: ടയഹൂദനോയി കള്ള പ്രവോചകനോപ്യോരു വിദവോൻ 

എലീമോസ് എന്ന് മെുപ്രര് 

ടസർഗട്ഗയോസ ്ടരൗടലോസ് എന്ന പ്ദേോധിരതിടയ ദദവ വചനം പ്കൾെുന്നതിൽ നിന്നും തെെു 

രൗപ്ലോസിന്ടെ േോരം മൂലം കുരുെനോയി, തിമിരവും ഇരുെും അവന്ടെ പ്മൽ വീണു; ദകരിെിച്ചു 

നെത്തുന്നവടര തിരെുടകോണ്ടു അവൻ തപിനെന്നു.  13:5 – 12  

3. ടഹപ്രോദോവു മരിച്ചടതങ്ങടന, എന്തുടകോണ്്ട മരിച്ചടതങ്ങടന, എന്തുടകോണ്്ട?[4] 
Ans:നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിൽ ടഹപ്രോദോവു രോജവസ്പ്തം ധരിച്ചു ഭപ്ദോസനത്തിൽ ഇരുന്നു അവപ്രോെു പ്രസംഗം 

കഴിച്ചു. ഇതു മനുഷയന്ടെ േബ്ദമല്ല ഒരു പ്ദവന്ടെ േബ്ദം അപ്പ്ത എന്നു ജനം ആർത്തു. അവൻ ദദവത്തിന്നു 

മഹതവം ടകോെുെോയ്കയോൽ കർത്തോവിന്ടെ ദൂതൻ ഉെടന അവടന അെിച്ചു, അവൻ കൃമിെു ഇരയോയി 

പ്രോണടന വിെു.  12:21 – 23  
 

 


