
ഇടവക മിഷൻ -ബൈൈിൾ കവിസ്സ ്

 

വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിക്ശഷം 

നിർദേശങ്ങൾ  

(i) മലയോളം പഴയ പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള പദങ്ങൾ  ഉപക്യോഗികുക 

(ii) ഉത്തരങ്ങൾ വി. മത്തായിയുടെ സുവിക്ശഷത്തത്ത മാത്തം ആസ്പദമോകി 

എഴുതുക 

(iii) ഉത്തരങ്ങൾ ത്തലറ്റർ ബസസ് ക്പപ്പറിൽ എഴുതുകക്യോ ബടപ്പ് ത്തെയ്യുകക്യോ 

ആകോം. അതിൽ നിങ്ങളുത്തട പൂർണമോയ ദപരും ടെലിദ ാൺ നമ്പറും 

ഉണ്ടോയിരികണം 

(iv) ഉത്തരങ്ങൾ  2019, ടമയ്  26ക്നോ അതിനു മുൻപോക്യോ വികോരി സുനിൽ മോതയു 

അച്ചനത്്തറ പകക്ലോ ത്തസക്കട്ടറി അലക്സോണ്ടർ ഫിലിപ്പിനത്്തറ പകക്ലോ 

ഏല്പികോവുന്നതോണ്. അത്തെങ്കിൽ edavakamissionsecretary@marthoma.ca  എന്ന 

ഇത്തമയിൽ അക്രസ്സിൽ അയകുക  

(v) ദ കക്നരിയൻ മോർ ക്തോമ െർച്ചിത്തല (ക്െോദയ കർത്തോവിന്ത്തറ 

കുടുംൈോങ്ങങ്ങത്തളോഴിത്തകയുള്ള ) എെോ അംഗങ്ങൾകും ഇതിൽ 

പത്തങ്കടുകോവുന്നതോണ ് 

(vi) അന്തിമ തീരുമോനം വികാരി അച്ചൻടറ അഭിക്പോയമോനുസരിച്ചോയിരികും 

 

 

1) ക്യോഹന്നോൻ സ്നോപകത്തനപ്പറ്റി പറയോൻ ഏതു ക്പവോെകത്തനയോണ് മർക്കോസ് ഉദ്ധരികുന്നത്? 

2) ഏറ്റവും ക്യോജിച്ചത് തിരത്തെടു ത്തു പൂരിപ്പികുക. ക്യോഹന്നോൻ സ്നോപകന്ത്തറ അടുത്ത് 

_____________________ഒത്തകയും _______________________ എെോവരും വന്നു പോപങ്ങത്തള ഏറ്റു പറെു. 

 A. യഹൂദോ, ക്ൈത്ത് ലക്ഹം   B. യഹൂദോ,, ത്തയരുശക്ലം   

C. ത്തയരുശക്ലം, ഗലീലോ    D. ത്തയരുശക്ലം, എക്ഫയീം 

3)ഏറ്റവും ക്യോജിച്ചത് തിരത്തെടുകുക. ക്യോഹന്നോൻ സ്നോപകത്തനകുറിച്ചു ശരിയെോത്തക്തത്? 

A. ഒട്ടക ക്രോമം ത്തകോണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും, ക്തോലിന്ത്തറ ത്തെരുപ്പും  

B. ത്തവട്ടുകിളിയും കോറ്്റ ക്തനും ത്തകോണ്ടുപജീവിച്ചു  

C. ജലം ത്തകോണ്ട് സ്നോനം കഴിപ്പിച്ചു  

D. പോപ ക്മോെനത്തിനോയുള്ള മോനസോന്തരം സ്നോനം ക്പസംഗിച്ചു 

4) മരുഭൂമിയിൽ സോത്തോനോൽ പരീക്ഷികത്തപ്പടുക്പോൾ, ക്യശുവിത്തന ശുക്ശൂഷിച്ചു ക്പോന്നതോര്? 

5) അവർ വല വിട്ടു അവത്തന അനുഗമിച്ചു. ആര്? 

6) കഫർന്നഹൂമിത്തല സിനക്ഗോഗ് പല സംഭവങ്ങൾകും സോക്ഷയം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. തോത്തഴ 

ത്തകോടുത്തിരികുന്നതിൽനിന്നും സിനക്ഗോഗിൽ സംഭവിച്ചവ തിരത്തെടുകുക  

A. യഹൂദന്മോർ ക്യശുവിത്തന കത്തെറിയോൻ ഭോവിച്ചു 

B. അധികോരക്ത്തോത്തടയുള്ള ക്യശുവിന്ത്തറ ഉപക്ദശങ്ങൾകു സോക്ഷയം വഹിച്ചു  

C. വരണ്ട കയ്യുള്ള ഒരു മനുഷയത്തന ക്യശു സൗഖ്യമോകി 

D. ക്യശു യശയ്യോവിന്ത്തറ പുസ്തകത്തിൽനിന്നും സവന്തം ദൗതയത്തത്തപ്പറ്റി വോയിച്ചു  

E. ക്യശുക്കിസ്തു വിനു കൂടുതൽ വീരയ ക്പവൃത്തിക ത്തെയ്യോൻ സോധികോത്തത ക്പോയി 

7) മർക്കോസിന്ത്തറ സുവിക്ശഷത്തിൽ ക്രഖ്ത്തപ്പടുത്തിയിരികുന്ന ആദയത്തത്ത അടയോളക്മത്? 
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8) ഗലീലയിൽ വച്ച് ഒരവസരത്തിൽ ക്യശുക്കിസ്തു വിനു പരസയമോയി പട്ടണത്തിൽ കടപ്പോൻ കഴിയോെത് 

എന്തുത്തകോണ്ട്? 

9) നോലോൾ െുമന്നു ത്തകോണ്ട് വന്ന പക്ഷവോതകോരത്തന ഇറകിവച്ച അവസരത്തിൽ, ശോസ്ക്തിമോർ ഹൃദയത്തിൽ 

െിന്തിച്ചുത്തകോണ്ടിരുന്നത്തതന്തോണ്? 

10) ക്യശുവിന്ത്തറ അഭിക്പോയത്തിൽ, അവന്ത്തറ സക്ഹോദരനും സക്ഹോദരിയും അമ്മയും ആരോണ്? 

11) “വിതയ്കുന്നവൻ വിതയ്കോൻ പുറത്തപ്പട്ടു” എന്നുള്ള ഉപമയിൽ പറവകൾ എന്തിക്നോട് സമമോണ്? 

12) ബദവ രോജയത്തിന് ത്തെറിയ തുടകമോത്തണങ്കിലും, അത് പിന്നീട് ൈൃഹത്തോയ പദ്ധതിയോകുത്തമന്നു ഏതു 

ഉപമയുത്തട നമുക് മനസ്സിലോകും (സൂെന/ reference മോക്തം). 

13) തോത്തഴ പറയുന്നതിൽ ശരിയോയത്തതെോം തിരത്തെടുകുക. ക്ലവി െുങ്ക സ്ഥലത്തു ഇരികുന്നത് ക്യശു 

കണ്ടു. മോർക്കോസിന്ത്തറ സുവിക്ശഷത്തിൽ നിന്നും ക്ലവിത്തയപ്പറ്റി  വോയികുന്നത്; 

A. ക്ലവി ഒരു െുങ്കകോരനോയിരുന്നു  

B. ക്ലവി അൽഫോയിയുത്തട മകനോണ്  

C. ക്യശു ക്ലവി ത്തയ മത്തോയി എന്ന് ക്പരിട്ടു  

D. ക്ലവി ക്യശുവിത്തന അനുഗമികോൻ അനുമതി ക്െോദിച്ചു  

E. ക്യശു ക്ലവി ക്യോത്തടോപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു  

F. ക്യശു ക്ലവി ക്യോട് തത്തന്ന അനുഗമികോൻ ആവശയത്തപ്പട്ടു 

14) ക്യശു പക്ന്തണ്ടു ശിഷയന്മോത്തര തിരത്തെടുത്തത് എന്തിനു? (ശരിയോയത്തതെോം ത്തതരത്തെടുകുക) 

A. ക്പസംഗിക്കണ്ടതിനു അയകോൻ  

B. തക്ന്നോട് കൂത്തട ഇരികോൻ  

C. ക്രോഗികത്തള സൗഖ്യമോകോൻ  

D. ഭൂതങ്ങത്തള പുറത്തോകോൻ  

E. വിശകുന്നവർക് ഭക്ഷണം നൽകോൻ 

15) ഒരികൽ ഗലീല കടൽകരയിൽ വച്ച് ക്പസംഗിക്കണ്ടതിനു ക്യശു  പടകു ഉപക്യോഗിച്ചു, കോരണം;  

A. ൈോധകൾ ഉള്ളവർ അവത്തന ത്തതോക്ടണ്ടതിനു തികി തിരകി വന്നതുത്തകോണ്ട്  

B. വന്നു കൂടിയവരിലുള്ള ജോതികളോയ ജനങ്ങൾ ക്യശുവിത്തന ത്തതോടോത്തതയിരികോൻ  

C. പുരുഷോരം ക്യശുവിത്തന ത്തെരുകോത്തതയിരികോൻ  

D. ഉയരത്തിൽ നിന്നോൽ കടൽകരയിൽ ഉള്ള എെോവത്തരയും കോണോത്തമന്നുള്ളതുത്തകോണ്ടു 

16) ക്യശു ആത്തരയോണ് തത്തന്ന അനുഗമികുന്നതിൽ നിന്നും വിലകിയത്? 

17) യോയിക്റോസ് ആരോണ്? മർക്കോസ് അവത്തനപ്പറ്റി ക്പതിപോദികോൻ കോരണത്തമന്ത്? 

18) ഈരണ്ടീരണ്ടോയി അയച്ചക്പ്പോൾ, ശിഷയന്മോർകു എത്തന്തോത്തക ക്പവർത്തികോൻ സോധിച്ചു? 

19) ത്തഹക്രോദോ രോജോവിന്ത്തറ അഭിക്പോയത്തിൽ ക്യശു ആരോയിരുന്നു? 

20) ക്യശു കടലിക്ന്മൽ നടന്ന സംഭവത്തിന് ക്ശഷം, പടകു ത്തെന്നടുത്തത് ഏതു ക്ദശത്തോണ്? 

21) യഹൂദന്മോർ ശരീര ശുദ്ധിക് വളത്തര ക്പോധോനയം ത്തകോടുത്തിരുന്നു എന്ന് മർക്കോസിന്ത്തറ സുവിക്ശഷത്തിൽ 

നിന്ന് എങ്ങത്തന മനസ്സിലോകോം? 

22) മനുഷയനിൽ നിന്ന് പുറത്തപ്പടുന്നതോണ് അവത്തന അശുദ്ധനോകുന്നതു എന്ന് ക്യശു പറെു. 

എത്തന്തോത്തകയോണത്? 



23) നോലോയിരം ക്പര് തിന്നു തൃപ്തരോയ ക്ശഷം കഷണങ്ങൾ ഏഴു വറ്റി നിറത്തച്ചടുത്തു. എന്നോൽ അതിനു ക്ശഷം 

അവരുത്തട ക്ൈോട്ടിൽ എക്ത അപ്പവും മീനും ഉണ്ടോയിരുന്നു? 

24) ശിഷയന്മോരിൽ ആരോണ് ആദയം ക്യശു മിശിഹോ ആത്തണന്ന് ക്പഖ്യോപിച്ചത്? 

25) ഏത്തതോത്തക ഭോഗങ്ങളിലോണ് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം ക്യശുവിത്തന അവത്തനന്ത്തറ ക്പിയ പുക്തൻ എന്ന് 

ഉറപ്പികുന്നത്? (സൂെിക/ റഫറൻസ് മോക്തം) 

26) ക്മോശത്തയയും ഏലീയോവിത്തനയും കണ്ടു മുട്ടിയ മലയിൽ വച്ച്, ക്യശുവിന്ത്തറ വസ്ക്തം എക്പകോരം 

രൂപോന്തരത്തപ്പട്ടു എന്നോണു വിവരികുന്നത്? 

27) ക്യശു പറെ ഏതു വോകുകളോണ് ശിഷയന്മോർ ക്ഗഹികോെതും ക്െോദികോൻ ഭയത്തപ്പട്ടതും? 

28) നമുക് ക്പതികൂലമെോത്തവൻ നമുക് അനുകൂലമക്െോ എന്ന് ക്യശു പറെത് ഏതു അവസരത്തിലോണ്? 

29) "ക്യശു അവത്തന ക്നോകി,  അവത്തന സ്ക്നഹിച്ചു". ആത്തര? 

30) ക്ശഷം പത്തു ശിഷയന്മോർ യോക്കോൈിക്നോടും ക്യോഹന്നോക്നോടും നീരസത്തപ്പടോൻ എന്തോണ് കോരണം? 

31) ക്യശുവിന്ത്തറ കഴുതപ്പുറത്തുള്ള ത്തയരുശക്ലം യോക്ത എവിത്തട തുടങ്ങി എവിത്തട അവസോനിച്ചു? 

32) നോം ക്പോർത്ഥികോൻ നിൽകുക്പോൾ ആദയം എന്്ത ത്തെയ്യണത്തമന്നോണ് ക്യശുക്കിസ്തു  ആവശയത്തപ്പടുന്നത്? 

33) ശരിയോയത് ത്തതരത്തെടുത്തു പൂരിപ്പികുക: പുനരുദ്ധോനം ഇെ എന്ന് _________________ അവകോശത്തപ്പടുന്നു.   

      A. പരീശന്മോർ    B. ശോസ്ക്തികൾ     C. സദൂകയർ    D.  മഹോ പുക്രോഹിതൻ 

34) ശോസ്ക്തിമോത്തരപ്പറ്റി മോർക്കോസിൽ ക്രഖ്ത്തപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ തോത്തഴ പറയുന്നവയിൽ 

ഏത്തതോത്തക? 

A. അവർ പുനരുദ്ധോനം ഉണ്ട് എന്ന് വിശവസികുന്നു.  

B. മിശിഹോ ദോവീദിന്ത്തറ പുക്തനോത്തണന്ന് അവർ പറയുന്നു  

C. അവർ ത്തവളുത്ത അങ്കി ധരികുന്നു  

D. അവർ പള്ളിയിൽ മുഖ്യോസനവും അത്തോഴത്തിൽ ക്പധോന സ്ഥലവും ഇച്ഛികുന്നു  

E. അവർ വിധവമോത്തര സന്ദർശിച്ചു വോങ്ങിക്പ്പോയ ഭർത്തോകന്മോർക് ക്വണ്ടി ക്പോർത്ഥികുന്നു 

35) ദരിക്ദയോയ വിധവ എക്ത പണമോണ് ഭണ്ടോരത്തിൽ നിക്ക്ഷപിച്ചത് ? 

36) ഏത്തതോത്തക ശിഷയന്മോരോണ് രഹസയമോയി ക്യശുവിക്നോടു ക്ദവോലയത്തിന്ത്തറ നോശത്തത്തപ്പറ്റി ക്െോദിച്ചത്? 

37) ഏതു  വോകയത്തിലോണ്  ക്യശു  പരിശുദ്ധോത്മോവിത്തനപ്പറ്റി  ക്പതിപോദികുന്നത്?   

38) "അക്പ്പോൾ മനുഷയ പുക്തൻ വലിയ ശക്തിക്യോടും ക്തജക്സ്സോടും കൂത്തട ക്മഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ 

കോണും" അതിനു മുൻപ് സംഭവികുന്ന നോല് സംഗതികൾ എഴുതുക.  

39) ശിക്മോന്ത്തറ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ക്തീ ത്തകോണ്ടുവന്ന സവച്ഛ ജടോമോംസി ബതലത്തിനു അവിത്തട നിന്നവർ മതിച്ച 

വില എക്ത?  

40) ത്തപസഹോ കുെോടിത്തന അറകുന്ന പുളിപ്പിെോത്ത അപ്പത്തിന്ത്തറ ഒന്നോം നോളിൽ ത്തപസഹോ ഒരുകോനുള്ള 

ശോല അക്നവഷിച്ചു ക്പോകുന്ന ശിഷയന്മോക്രോത്തടോപ്പം  നിങ്ങളും ക്പോയോൽ ആരോയിരികും നിങ്ങള്ക് 

എതിർത്തപ്പട്ടു വരുന്നത്?  

41) ക്യശു അവക്നോടു കൂത്തട ഗത്ത് ത്തശമന  ക്തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോയിരുന്ന ശിഷയന്മോക്രോട് എക്ത ക്നരം 

ഉണർന്നിരികോനോണ് ആവശയത്തപ്പട്ടത്? 

42) മഹോപുക്രോഹിതന്ത്തറ ദോസന്ത്തറ കോത്തു അറുത്തതോര്?  

43) കുക്റനകോരനോയ ശീക്മോന്ത്തറ മകൾ ആത്തരോത്തകയോണ്?  

44) ൈറബ്ബോസ് ആരോയിരുന്നു?  



45) ക്യശുവിത്തന ൈന്ധിച്ചു മഹപുക്രോഹിതന്ത്തറ സ്ഥലക്ത്തക് ത്തകോണ്ട് ക്പോയക്പ്പോൾ അവന്ത്തറ കൂട്ടത്തിൽ   

നിന്ന് ആത്തരോത്തകയോണ് അവത്തന അനുഗമിച്ചതു?  

A. പക്ക്തോസും ക്യോഹന്നോനും     B. പക്ക്തോസും ക്യശുവിന്ത്തറ 'അമ്മ മറിയയും    

C. ആരും അനുഗമിച്ചിെ      D. പക്ക്തോസും ഒരു ൈോലയകോരനും   

46. ൈറബ്ബോസിത്തന വിട്ടു ത്തകോടുപ്പോനും ക്യശുവിത്തന ക്കൂശികോനും ക്െോദിപ്പോൻ പുരുഷോരത്തത്ത 

ഉത്സോഹിപ്പിച്ചതോര്?   

47. എക്തോം മണി ക്നരത്തോണ് ക്യശു ക്കൂശികത്തപ്പട്ടതു? 

48. മർക്കോസിന്ത്തറ സുവിക്ശഷം അനുസരിച്ചു ക്കൂശിൽ കിടന്ന ക്യശു സംസോരിച്ച വോകുകൾ 

എത്തന്തോത്തകയോയിരുന്നു? 

49. “ഈ മനുഷയൻ ബദവപുക്തന് ആയിരുന്നു സതയം" എന്ന് പറെതോര്? 

50. സുഗന്ധ വർഗങ്ങളുമോയി  ക്യശുവിന്ത്തറ കെറകൽ ക്പോയ മൂന്നു സ്ക്തീകത്തളപ്പറ്റി മർക്കോസ് പറയുന്നുണ്ട്. 

അവർ ആത്തരോത്തകയോണ്? 

51. ക്ൈോത്തകറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയോയ സ്ഥലക്പ്പത്തരടുത്തു പൂരിപ്പികുക   

( യവന ക്ദശം,    ഗലീല,  ത്തയരീക്ഹോ ,  ത്തൈഥോനയ,  ഗദര ക്ദശം,  ൈത്ത് സയിദ  ) 

1) _____________________________________ ലക്ഗയോൻ  അശുദ്ധോത്മോവ്  

2) ______________________________________മകൾകു ക്വണ്ടി വോദികുന്ന കനോനയ  സ്ക്തീ  

3)_______________________________________മനുഷയർ മരങ്ങത്തളക്പ്പോത്തല നടകുന്നു  

4) _______________________________________ൈർത്തിമോയി  

5) _______________________________________കുഷ്ഠ ക്രോഗിയോയ ശീക്മോൻ  

6) ______________________________________ ഉയിർത്തത്തഴുക്ന്നറ്റത്തിന് ക്ശഷം ക്യശു ശിഷയന്മോത്തര കോണുന്നു 

 

52) ക്െരും പടി ക്െർകുക: 

    A                                                                                        B 

എക്ലോഹി     വഴിപോടു 

തൈീഥ കൂമി       ഇടിമകൾ  

ക്ൈോവത്തനർ ത്തഗസ്       എന്ത്തറ ബദവക്മ  

ത്തകോ ർൈോൻ      തുറന്നു വരിക  

എഫദോ        ൈോത്തല എഴുക്ന്നൽകോ      

 

 

 

 

 


