
ഇടവക മിഷൻ - ബൈൈിൾ കവിസ്സ് 08/2019 

 

അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1 – 14 

 

(i) മലയോളം പഴയ പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള രദങ്ങൾ  ഉരപ്യോഗിക്കുക 

(ii) ഉത്തരങ്ങൾ   അപ്പ്പോസ്തല പ്പവൃത്തികളുടെ  രുസ്തകത്തത്ത മോപ്തം ആസ്പദമോക്കി 

എഴുതുക 

(iii) ദയവോയി ഉത്തരങ്ങൾ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ എഴുതുക. 

(iv) ഉത്തരങ്ങൾ ത്തലറ്റർ ബൈൈ് പ്രപറിൽ എഴുതുകപ്യോ ബടപ് ത്തെയ്യുകപ്യോ ആകോം. 

അതിൽ നിങ്ങളുത്തട രൂർണമോയ പ്പരും ടെലിപ് ോൺ നമ്പറും ഉണ്ടോയിരിക്കണം 

(v) ഉത്തരങ്ങൾ  2019, നവംബർ 24-പ്നോ അതിനു മുൻരോപ്യോ വികോരി ൈുനിൽ മോതയു 

അച്ചന്ത്തറ രക്കപ്ലോ ത്തൈപ്കട്ടറി അലക്സോണ്ടർ ഫിലിപിന്ത്തറ രക്കപ്ലോ 

ഏല്പിക്കോവുന്നതോണ്. അത്തെങ്കിൽ edavakamissionsecretary@marthoma.ca  എന്ന ഇത്തമയിൽ 

അപ്രസ്സിൽ അയക്കുക  

(vi) ദ കപ്നരിയൻ മോർ പ്തോമ െർച്ചിത്തല (പ്െോദയ കർത്തോവിന്ത്തറ 

കുടുംൈോങ്ങങ്ങത്തളോഴിത്തകയുള്ള ) എെോ അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിൽ രത്തങ്കടുക്കോവുന്നതോണ്  

(vii) അന്തിമ തീരുമോനം വികോരി അച്ചൻടറ അഭിപ്രോയമോനുൈരിച്ചോയിരിക്കും 

 

A-ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം എഴുതുക [1 പ ായിന്റ്] 
1.അപപാസ്തല പ് വൃത്തികളുടെ  ുസ്തകം ആർടക്കഴുതിയതാണ്? 

2. അവന്റടെ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം മാടറ്റാരുത്തന്നു ലഭിക്കടെ” എന്നു (ഇസ്കരിപയാത്ത 
)യൂദാടയപറ്റി ഏതു  ുസ്തകത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 
3. യൂദാ ഇസ്കെിപയാത്താവിനു  കരം ടതരടെെുത്തത് ആടര? 
4. കർത്താവിന്റടെ സ്വര്ഗാപരാഹണത്തിനു പേഷം അവന്റടെ േിഷയന്മാരുടെ പനതൃതവം  
ഏടറ്റെുത്തതാരാണ്? 
5.  പപ്താസ് തന്റടെ പ് സ്ംഗത്തിൽ ഏതു പ് വാചകന്റടെ വാക്കുകളാണ് ഉദ്ധ്രിച്ചത്? 
6.മുെന്തനായ ഒരാടള  പപ്താസ്ും പയാഹന്നാനും സ്ൗഖ്യമാക്കിയപപാൾ, അവൻ 
എവിടെ ഇരിക്കുപപാഴാണ്? 
7.പ് പ ാധന ുപ്തൻ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള പ ര്? 
8.“ഈ ആപലാചനപയാ പ് വൃത്തിപയാ മാനുഷം എന്നു വരികിൽ അതു 
നേിച്ചുപ ാകും;  ദദവികം എങ്കിപലാ നിങ്ങൾക്കു അതു നേിപിപാൻ കഴികയിലല” എന്ന് 
 െെ  രീേൻ. 
9. സ്പതഫാപനാസ്ിന്റടെ മരണപേഷം ഫിലിപ് ഏതു  െണത്തിലാണ് പ്കിസ്തുവിടന 
പ് സ്ംഗിച്ചത്. 
10.ദദവത്തിന്റടെ ദാനം  ണത്തിന്നു വാങ്ങിടക്കാള്ളാം എന്നുനിരൂ ിച്ചതു ആരാണ്?  
11. ഫിലിപ് ഐപതയാ യനായ ഷണ്ഡടന കാണുപപാൾ അപേഹം ഏതു 
 ുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു വായിച്ചുടകാണ്ടിരുന്നതു? 
12. ഏതു േിഷയടന ആണ് കർത്താവിന്റടെ ആത്മാവു എെുത്തു ടകാണ്ടുപ ായി 
അസ്പതാദിൽ വിെത്? 
13. േൗലിടന ടയരുേപലമിലുള്ള േിഷയന്മാർക്കു ഒരു  ുതിയ മനുഷയനായി 
 രിചയടപെുത്തിയതാര്?  
14. ഏതു സ്ഥലത്തു വച്ചാണ് ആദയമായി േിഷയന്മാർക്കു  പ്കിസ്തയാനികൾ എന്നു പ ർ 

ഉണ്ടായതു? 
15. പലാകത്തിൽ ഒടക്കയും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടാകും എന്നു ആത്മാവിനാൽ പ് വചിച്ച താര്? 
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B- ൂരിപിച്ചതിനു പേഷം ഏതു വാകയടമടന്നഴുതുക [2 പ ായിന്റെുകൾ]   
 
1.മടറ്റാരുത്തനിലും രക്ഷ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ നാമവും ഇലല. 
2. കർത്താവു അവപനാെു: _ __ _ _ _ __   _ ___  _ _ _ __  ഊരിക്കളക. 

3. അവപനാ  രിേുദ്ധ്ാത്മാവു നിെെവനായി  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _   ഞാൻ കാണുന്നു 
എന്നു  െെു.  
4. ഞാൻ സ്ംസ്ാരിച്ചു തുെങ്ങിയപപാപഴക്കു  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _   എന്നു കർത്താവു 
 െെ വാക്കു ഓർത്തു. 
 

C-എപ്ത? [1 പ ായിന്റ്] 
1. പമേകളിൽ േുപ്േൂഷ ടചയ്യുന്നതിനു എപ്ത പ ടര ടതരടെെുത്തു? 
2.ഉയിർടത്തഴുപന്നല് ിനും സ്വര്ഗാപരാഹണത്തിനുമിെയിൽ, കർത്താവു എപ്ത നാൾ 

ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു? 
3.  പപ്താസ്ിന്റടെ ആദയ പ് സ്ംഗത്തിലൂടെ എപ്ത പ ർ മാനസ്ാന്തരടപെ് േിഷയന്മാപരാട് 
പചർന്നു ? 
4.ക്ഷാമകാലത്തു എപ്ത കുെും ാംഗങ്ങടള പയാപസ്ഫ് മിപ്സ്യീമിൽ സ്വീകരിച്ചു? 
5. ദദവത്തിന്റടെ ദൂതൻ മുൾപെർപിൽ പ് തയക്ഷയായപപാൾ, പമാടേയ്ക്ക്കു ഏകപദേം 
എപ്ത വയസ്സായിരുന്നു? 
6. ദമസ്ടകാസ്ിന്റടെ  െിവാതിലിൽ വച്ച് പയേുവിടന കണ്ടുമുെിയതിനു പേഷം  എപ്ത 
ദിവസ്ം കണ്ണ് കാണാടതയിരുന്നു? 
7. എപ്ത പ്കിസ്തു വിേവാസ്ികൾ  പപ്താസ്ിപനാടൊപം ടകാർപന്നലിയൂസ്ിന്റടെ 
ഭവനത്തിപലക്ക് പ ായി? 
 
D-ആടരലലാം ( പ ായിന്റെുകൾ പ് ാക്കറ്റിൽ) 
1.തങ്ങളുടെ വിധവമാടര ദിനംപ് തിയുള്ള േുപ്േുഷയിൽ ഉപ ക്ഷയായി വിചാരിച്ചു എന്നു 
ആര് ആരുടെ പനടര  ിെു ിെുത്തു.[2] 

2. രിേുദ്ധ്ാത്മാവിടന  രീക്ഷിക്കാൻ പ്േമിച്ചു വീണു പ് ാണടന വിെ 
ഭാരയാഭർത്താക്കന്മാർ ആര്?[2] 
3.ഈ മനുഷയൻ വിേുദ്ധ്സ്ഥലത്തിന്നും നയായപ് മാണത്തിന്നും വിപരാധമായി ഇെവിൊടത 

സ്ംസ്ാരിച്ചുവരുന്നു; ആ നസ്ൊയനായ പയേു ഈ സ്ഥലം നേിപിച്ചു പമാടേ നമുക്കു 
ഏല് ിച്ച മാരയാദകടള മാറ്റിക്കളയും എന്നു ആര് ആടരപറ്റി  െെു?[2] 
4. ആര് ആപരാട്  െെു, ”നീ എഴുപന്നറ്റു പനർവ്വീഥി എന്ന ടതരുവിൽ ടചന്നു, യൂദയുടെ 
വീെിൽ ________അപനവഷിക്ക”.? അവിടെ അവൻ ആടര കണ്ടുമുെി?[3] 
5. ആരു ആപരാട്  െെു, “നിന്റടെ വസ്പ്തം  ുടതച്ചു എന്റടെ  ിന്നാടല വരിക.”? 

6. “ഞാൻ  ർന്ന ാസ്ിടനയും ടേൗലിടനയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പവടലക്കായിെു അവടര 

എനിക്കു പവർതിരിപിൻ” എന്നു  രിേുദ്ധ്ാത്മാവു  െെ സ്ന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ 
ഉണ്ടായിരുന്നവർ ആടരാടക്ക? [5] 
7.ഒന്നാം മിഷനെി യാപ്തയിൽ ആടരാടക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ? [3] 

 
 
E-ഒരു വാചകത്തിൽ ഉത്തരടമഴുതുക പ ായിന്റെുകൾ  പ് ാടക്കറ്റിൽ 
1. പമേകളിൽ േുപ്േൂഷ  ടചയ്യുന്നവരുടെ പയാഗയതകൾ എടന്താടക്ക   ആയിരുന്നു?[3] 



2. അപപാസ്തല പ് വൃത്തികളിൽ ആദയമായി എവിടെയാണ് നാം േൗലിന്റടെ 
( ൗപലാസ്) പ ര് കാണുന്നത്?  (െഫെൻസ് അലല)[2] 
3.ലുേയിലും ോപരാനിലും  ാർക്കുന്നവർ എലലാവരും  കണ്ടു കർത്താവിങ്കപലക്കു 
തിരിയാൻ കാരണടമന്ത്?[3] 
4.പ െമാൻ പയാപ ത ീഥാ , ഇവ തമ്മിൽ എന്താണ്  ന്ധം?[3] 
5. ടകാർപന്നലിയസ് എന്ന േതാധി ടനപറ്റിയുള്ള മൂന്നു വിപേഷണങ്ങടളഴുതുക. [3] 
 

F- വിേദീകരിക്കുക 
1.ലുസ്പ്തയിൽ  ൗപലാസ്ിനും  ാർന്ന ാസ്ിനും ലഭിച്ച  ുതിയ പ രുകൾ എന്ത്?  അത് 

ലഭിക്കാൻ കാരണടമന്ത്? 
2.ആരാണ്  ർപയേു? അവന്റടെ മെുപ ടരന്താണ്? അവനു എന്ത് സ്ംഭവിച്ചു? 
എന്തുടകാണ്ട്? [4] 
3.ടഹപരാദാവു മരിച്ചടതങ്ങടന, എന്തുടകാണ്ട് മരിച്ചടതങ്ങടന, എന്തുടകാണ്ട്?[4] 


