
Bible Quiz 
Gospel of St. John 

Chapter 01 

1. േയാഹnാന് സുവിേശഷം 1: 1 വാക0ം? 

2. അവനിൽ ജീവനു5ായിരുnു ആ ജീവൻ------ ആയിരുnു.  

3. ൈദവം അയc മനുഷ0ൻ ആര്?  

4. േയാഹnാൻ എnിനു സാk0ം നൽകാൻ ആണ് വnത്?  

5. ൈദവെt സDീകരിcവർk് എlാം,  തെn നാമtിൽ വിശDസിkുn വർെklാം 

എnാകാനുll കഴിവാണ് ൈദവം നൽകിയത്?  

6. ൈദവപുLതൻ ജനിcത് എവിെട നിെnാെk അl എnാണ ്പറയുnത്?  

7. േയശുവിെn മഹതDം എOെനയുllതാണ്?  

8. േയശുവിനു സാk0ം നൽകിെkാ5് േയാഹnാൻ പറP വാkുകൾ എn?്  

9. നിയമം ആരു വഴി നൽകെpSു?  

10. കൃപയും സത0വും ആരു വഴി ഉ5ായി എnാണ1്:17ൽ പറയുnത്? 

11. േയാഹnാൻ ആരാെണn് േചാദിcറിയാൻ യഹൂദർ ജറുസേലമിൽ നിn്  ആെരയാണ് 

അയcത്?  

12. ഞാൻ ആെരl എnാണ ്േയാഹnാന് അസnഗ്ധമായി Lപഖ0ാപിcത്?  

13. സ്നാപകേയാഹnാൻ ആര്െണnാണ് അവൻ തെn പറയുnത്?  ആരുെട 

Lപവചനമാണ് അതിനുേവ5ി ഉdരിcത?്  

14. േയാഹnാൻ സ്നാനം നൽകിെkാ5ിരുnത് എവിെടയാണ്?  

15. േയശു േയാഹnാെn അടുേtk് വരുnത് ക5േpാൾ അവൻ എnാണ ്പറPത്?  

16. േയാഹnാൻ വn്  ജലtാൽ സ്നാനം നൽകുnത് എnിനുേവ5ിയാണ് എnാണ ്

പറPത്?  

17. ആtാവ് ഏതു രൂപtിൽ േയശുവിെn  േമൽ ആവസിkുnത് ക5ുെവnാണ് 

േയാഹnാൻ സാk0െpടുtിയത്?  

18. േയശു എnുെകാ5് സ്നാനം നൽകുെമnാണ് േയാഹnാൻ പറPത്?  

19. േയാഹnാെn എLത ശിഷ0nാരാണ് േയശുവിെന അനുഗമിcത്?  എLത മണിkൂറിലാണ ്

അനുഗമിcത്? അനുഗമിc ഒരാളുെട േപര ്എn?്  

20. റbി  എn വാkിെn അർtം എn?്  

21. ശിമേയാെന എn ്വിളിkെpടും എnാണ ്േയശു പറPത്?  

22. എെn അനുഗമിkുക എn് േയശു പറPത് ആേരാട?്  

23. േബത് സയ്ദായിൽ നിnുll േയശുവിെn ശിഷ0nാർ ആെരാെk?  

24. േമാശയുെട നിയമtിലും Lപവാചക Lഗntിലും എഴുതെpSിരിkുn നസറായനായ 

േയശുവിെന ക5ു എn് പീലിേpാസ് പറPത് ആേരാട?്  

25. നഥാനേയലിെന പiി േയശു പറPത് എnാ?  

26. എെnാെk കാര0Oൾ കാണുെമnാണ് നാഥനയിലിേനാട് േയശു പറPത്?  
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1. ആദിയിൽ വചനം ഉ5ായിരുnു. വചനം ൈദവേtാടുകൂെടയായിരുnു. വചനം 

ൈദവമാ  യിരുnു.  

2. മനുഷ0രുെട െവളിcം.  

3. േയാഹnാൻ.  

4. െവളിctിന്. 

5.  ൈദവമkൾ ആകാനുll കഴിവ്. 

6.  രktിൽനിേnാ, ശാരീരികാഭിലാഷtിൽനിേnാ, പുരുഷെn ഇcയിൽ നിേnാ 

അl. 

7. കൃപയും സത0വും നിറPതും, പിതാവിെn ഏകജാതെnതുമായ മഹതDം. 

8. എെn പിnാെല വരുnവൻ എെnkാൾ വലിയവൻ ആണ്,  കാരണം എനിkു മുm് 

തെn അവനു5ായിരുnു. 

9. േമാശവഴി. 

10. േയശുLകിസ്തു വഴി. 

11. പുേരാഹിതnാെരയും, േലവ0െരയും. 

12. Lകിസ്തു അl. 

13. കർtാവിെn വഴികൾ േനെരയാkുവിൻ എn് മരുഭൂമിയിൽ വിളിcു പറയുnവെn  

ശബ്ദമാണ് ഞാൻ. 

     ഏശyാ Lപവാചകൻ. 

14. േജാർദാെn അkെര  ബഥാനിയായിൽ.  

15. ഇതാ േലാകtിെn പാപം നീkുn ൈദവtിെn കുPാട്. 

16. േയശുവിെന ഇLസാേയലിനു  െവളിെpടുtുnതിനു േവ5ി. 

17. Lപാവിെനേpാെല. 

18. പരിശുdാtാവ്. 

19. 2 ശിഷ0nാർ, പtാം മണിkൂറിൽ, ശിമേയാെn  സേഹാദരൻ അLnേയാസ്. 

20. ഗുരു. 

21. േകpാ - പാറ  

22. പീലിേpാസ്.  

23. പീലിേpാസ്, പേLതാസ്,  അLnേയാസ്. 

24. നഥാനേയൽ.  

25. ഇതാ നിഷ്കപടനായ ഒരു യഥാർt ഇLസാേയൽkാരൻ.  

26. സDർgം തുറkെpടുnതും,  ൈദവദൂതnാർകയറി േപാകുnതും,  മനുഷ0പുLതെnേമൽ 

ഇറOി വരുnതും കാണും. 
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