Bible Quiz by Edavaka Mission 02/2019
The Gospel According to St. Mark
Answer Key for May (NRSV Bible)
1)Ans: Isiah യശയ്യാവRef:
്
ch: 1: 2 – 4
2)Ans: B Ref: ch:1:5
3)Ans: A. ch: 1: 4 – 8
4)Ans: Angels മാലാഖമാർ Ref: ch:1:13
5)Ans: Simon and Andrew. ശിമമയയാന ും അന്ത്രയയാസ ും Ref: ch 1:16-18
6)Ans: B, C, E ch.1:21-31, ch.3:1-6, ch.6:1-6
7)Ans: Driving the unclean spirit from a man. അശ ദ്ധാത്മാവിമന
പ റത്താക്ക ന്ന Ref: Ch:1: 23-26
8)Ans: A leper healed by Jesus spread the word proclaiming the healing freely.
സൗഖയമായ ഒര ക ഷ്ഠ യരാഗി പ റമെട്ട ഈ വസ്ത ത വളമര യ
ത ടങ്ങിയതിനാൽ

ാഷിൊന ും ന്ത്പസുംഗിൊന ും

Ref: Ch. 1: 45

9)Ans: “Why does this fellow speak in this way? It is blasphemy! Who can forgive
sins but God alone?” ഇവൻ ഇങ്ങമന ദൈവ ൈൂഷണും പറയ ന്നമതര? ദൈവും ഒര വനല്ലാമത
പാപങ്ങമള യമാചിൊൻ കഴിയ ന്നവൻ ആർ ? Ref:

Ch:2: 7

10)Ans: Whoever does the will of God. ദൈവത്തിൻമറ ഇഷ്ടും മചയ്യ ന്നവൻ Ref: Ch.3:35
11)Ans: Satan സാത്താൻ Ref: ch.4:15
12)Ans: Ref: ch.4: 30-32
13)Ans: B, E, F. Ref: ch. 2: 13-14
14)Ans: A,B, D Ref: Ch:3: 14-15
15)Ans: C Ref: Ch. 3:9
16)Ans: The man who possessed legion of unclean spirit. മലയഗയാൻ ബാധിച്ച ഭൂതന്ത്ഗസ്തൻ
സൗഖയമായതിന യശഷും ch.5: 18,19
17)Ans: He was the ruler of a synagogue. His daughter was raised from dead by Jesus.
ഒര പള്ളി ന്ത്പമാണി ആയിര ന്ന . യായിയറാസിൻമറ മരിച്ചവളായിര ന്ന മകമള യയശ ഉയർെിച്ച .

ch.5:22, 42
18)Ans: Proclaimed the message of repentance, cast out demons, and cured the sick
by anointing with oil. മാനസാരരും ന്ത്പസുംഗിച്ച . ഭൂതങ്ങമള പ റത്താക്കി. യരാഗികൾക്ക എന്ന
യതച്ച സൗഖയും വര ത്തി.Ch.6:12-13
19)Ans: John, whom he beheaded. അവൻ ശിരചയേൈും മചയ്ത യയാഹന്നാൻ സ്നാപകൻ.
Ch.6:16
20)Ans: Gennesaret. മഗയന്നസരത്ത Ch.6:53
21)Ans: (Any one)They do not eat unless they thoroughly wash their hands and they do
not any thing from the market unless they wash it. They wash cups, pots, and bronze
kettles.
പരീശന്മാര ും മയഹൂൈന്മാർ ഒമക്കയ ും പൂർവന്മാര മട സന്ത്രൈായും ന്ത്പമാണിച്ച ദക നന്നായി
കഴ കീട്ടല്ലാമത ഭക്ഷണും കഴിക്കയില്ല.
ചരയിൽ നിന്ന വര യരാഴ ും ക ളിച്ചിട്ടല്ലാമത ഭക്ഷണും കഴികയില്ല. പാനപാന്ത്തും, മചര എന്നിവ
കഴ ക ക മ തലായി പലത ും ന്ത്പമാണിക്ക ന്നത അവർക്ക ചാട്ടമായിര ന്ന

.

Ref. ch.7: 3 – 4
22)Ans: fornication, theft, murder, adultery, avarice, wickedness, deceit, licentiousness,
envy, slander, pride, and folly. ൈ ശ്ചിര, വയഭിചാരും, പരസുംഗും, ക ലപാതകും, യമാഷണും,
അതയാന്ത്ഗഹും, ൈ ഷ്ടത, ചതി, ൈ ഷ്കർമും, വിടക്ക കണ്ണ, ൈൂഷണും, അഹങ്കാരും, മൂഢത എന്നിവ Ch. 7:
21-22

23)Ans: one bread and no fish. ഒരെും; മീനില്ല. Ch.8:14
24)Ans: Peter പയന്ത്താസ ch.8:29
25)Ans Mark 1: 11, Mark 9: 7
26)Ans: Dazzling white such as no one earth could bleach them.

ഭൂമിയിൽ ഒര
അലക്ക കാരന ും മവള െിൊൻ കഴിയാത്ത വണ്ണും അവൻമറ വസന്ത്തും അതയരും മവള ൊയി
തിളങ്ങി.

Ch. 9:3
27)Ans: Betrayal, killing and rising on third day, of Son of Man (Jesus). മന ഷയപ ന്ത്തൻ
മന ഷയര മട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കമെട ും; അവർ അവമന മകാല്ല ും; മകാന്നിട്ട മൂന്ന നാൾ
കഴിഞ്ഞയശഷും അവൻ ഉയിർമത്തഴ യന്നൽക്ക ും എന്ന പറഞ്ഞത.

Ch.9:31
28)Ans: When John said that they stopped someone casting out demons in Jesus’
name. ഒര വൻ യയശ വിൻമറ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങമള പ റത്താക്ക ന്നത കണ്ടിട്ട അവമന
വിയരാധിച്ച എന്ന യയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞയൊൾ. ch.9:38-40
29)Ans: The man who knelt before Jesus and asked what he shall do to inherit eternal
life. ഓടിവന്ന യയശ വിൻമറ മ ൻപിൽ മ ട്ട ക ത്തി, "നല്ല ഗ യരാ നിതയ ജീവമന
അവകാശമാക്ക വാൻ ഞാൻ എര മചയ്യണും" എന്ന യചാൈിച്ച ഒര വമന.Ch.10:17 – 21
30)Ans: John and James were asking Jesus to be seated on his left and right in his
glory. "നിനമറ മഹതവത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒര ത്തൻ നിൻമറ വലത്ത ും ഒര ത്തൻ ഇടത്ത ും
ഇരിക്ക വാൻ വരും നൽയകണും" എന്ന യയാഹന്നാന ും യായക്കാബ ും യയശ വിയനാട
അയപക്ഷിച്ചയൊൾ. ch.10:35-41

31)Ans: Bethphage and Bethany near Mount of Olives and Jerusalem temple.ch.11:1 –
11
32)Ans: Forgive. ക്ഷമിക്ക ക Ch.11:25-26
33)Ans: C ch.12:18
34)Ans: B, D ch.12:35 – 40
35)Ans: Two copper coins worth a penny. ഒര ദപസയക്ക ശരിയായ രണ്ട കാശ ഇട്ട
Ch.12:42
36)Ans: Peter, James, John & Andrew. പയന്ത്താസ, യായക്കാബ, യയാഹന്നാൻ, അന്ത്രയയാസ
Ch.13:3
37)Ans: Mark മർയക്കാസ ch. 13: 11
38)Ans: 1)Sun will be darkened 2)Moon will not give light 3)Stars will fall 4)Powers in
the heavens will be shaken.
1)സൂരയൻ ഇര ണ്ട യപാക ും 2)ചന്ത്രൻ ന്ത്പകാശും മകാട ക്കാതിരിക്ക ും
3)ആകാശത്ത
നിന്ന നക്ഷന്ത്തങ്ങൾ വീണ മകാണ്ടിരിക്ക ും

4)ആകാശത്തിമല ശക്തികൾ ഇളകിയൊക ും

Ch.13:24-25
39)Ans: Three hundred denarius മ ന്നൂറ മവള്ളിക്കാശ ch.14:3 – 5
40)Ans: A man carrying a jar of water. ഒര ക ടും മവള്ളും ച മന്ന മകാണ്ട വര ന്ന ഒര
മന ഷയൻ ch.14:12 – 15
41)Ans: One hour ഒര മണിക്കൂർ ch.14:37
42)Ans:One of those who stood near. അരിമക നിൽക്ക ന്നവരിൽ ഒര വൻ Ch.14:47
43)Ans: Alexander and Rufus അലക്സരർ, രൂഫസ ch.15:21
44)Ans: Prisoner who committed murder during the insurrection. ഒര കലഹത്തിൽ ക ല
മചയ്ത വരായ കലഹക്കായരാട കൂമട ബന്ധിച്ചിര ന്നവൻ Ch.15:7
45)Ans: D ch.14:51 – 54
46)Ans: Chief priests. മഹാ പ യരാഹിതന്മാർ Ch.15:11
47) Ans: Nine o’ clock in the morning മൂന്നാും മണി യനരും ch.15:25
48)Ans: “Eloi, Eloi, lemma sabachthani?” ഇലാഹി, ഇലാഹി, ലമ്മ ശബ്ബക്താനി ch.15:34
49)Ans: Centurion ശതാധിപൻ ch.15:39

ദ ക്കാരത്തി മറിയ,
50)Ans: Mary Magdalene, Mary mother of James and Salome. മഗ്ല
യായക്കാബിനമറ 'അമ്മ മറിയ, ശയലാമി Ch.16:1
51)Ans: 1)Gerasene, 2)Greek, 3)Bethsaida, 4)Jericho, 5)Bethany, 6)Galilee
1)ഗൈരയൈശും, 2) യവനയൈശും, 3)ബത്സയ്ദ ാ, 4)മയരിയഹാ, 5)മബഥാനയ, 6)ഗലീല
52)Ans:
A
B
Eloi
My God
Talita - Cum
Little girl, get up
Boanerges
Sons of thunder
Corban
Offering to God
Ephatha
Be opened

A
എയലാഹി
തലീഥാ കൂമി
യബാവമനർ മഗസ
യകാർബാൻ
എഫൈാ

B
എൻമറ ദൈവയമ
ബാമല എഴ യന്നൽക്കാ
ഇടിമക്കൾ
വഴിപാട
ത റന്ന വരിക

