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Mark the most suitable answer 

1. In Luke’s Gospel, how many beatitudes are there? 

a) □ 4,  b) □ 6,  c) □ 8 

2. Prophetess Anna belonged to the tribe of _______________ 

a) □ Judah,   b) □ Benjamin,   c) □ Asher 

3. Identify the place in the region of Galilee. 

a) □ Bethlehem,   b) □ Bethany,   c) □ Nazareth 

4. Identify the verse said about Jesus. 

a) □ The child grew and became strong in spirit. 

b) □ The child grew and became strong, filled with wisdom. 

c) □ The child grew in wisdom and filled with spirit. 

5. John the Baptist’s beheading took place in _________________ 

a) □ Judea,   b) □ Galilee,   c) □ Samaria 

6. Why did the Samaritans refuse to welcome Jesus? 

a) □ Because the destination of his journey was Jerusalem 

b) □ Because he was a Jew 

c) □ Because they did not understand his teachings. 
7. “You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your being, 

…” The scholar of the law was citing from_____________________ 

a) □ Genesis and Exodus,   b) □ Genesis and Leviticus,   
c) □ Leviticus and Deuteronomy 

8. Naaman the Syrian was a gentile.  a) □ True,   b) □ False 

9. “Do not be afraid; from now on you will be catching men”. Jesus said this 

to________________ 

a) □ Simon Peter 

b) □ Simon Peter and his brother, Andrew. 

c) □ Simon Peter, Andrew, James and John. 

10.  People were astonished at Jesus’ teaching, because ____________________ 
a) □ every teaching was confirmed by a miracle. 

b) □ he challenged the Pharisees and Sadducees. 

c) □ he spoke with authority. 

11.  What is the meaning of the word ‘Sabbath”? 
a) □ Seventh day,   b) □ Last day,   c) □ Rest 
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12.  Luke mentions the name of only one woman in the genealogy of Jesus, that 

of Mary.    

a) □ True   b) □ False  

13.  “I tell you, not even in Israel have I found such faith”. Jesus said this 
about______________ 

a) □ Nichodemus   

b) □ the Centurion  

c) □ the Samaritan woman 

14.  “During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came 

to John” . It means that_________________________ 
a) □ Luke was not sure who the real high priest was at that time. 

b) □ Luke wanted to say that Annas was still powerful although he was 

not the real high priest at that time. 

c) □ Mosaic Law allowed two people to be high priests at the same time. 

15.  Identify the beatitude taken from the Gospel of Luke. 

a) □ Blessed are they who mourn, for they will be comforted. 

b) □ Blessed are you who are weeping, for you will laugh. 

16.  Who of the following are related as father and son? 

a) □ Levi and Joseph, b) □ Abraham and Jacob, c) □ Adam and Seth 

17.  Jesus began his public ministry from the _______________ of Palestine. 

a) □ South-West,   b) □ North,   c) □ South 

18.  “The scholar of the law asked Jesus, “What must I do to inherit eternal life?”. 
The man was a scholar in _________________ 

a) □ Mosaic law and its interpretations 

b) □ Roman law 
c) □ Mosaic law and Roman law 

19.  Who was the Pharisee who invited Jesus to dine with him? 

a) □ Simon,   b) □ Zacchaeus,   c) □ Levi. 

20.  Which of the following is correct according to the Gospel of Luke? 
a) □ Be perfect, just as your Father is perfect. 

b) □ Be merciful, just as your Father is merciful. 

c) □ Be just, just as your Father is just. 
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1. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശശഷത്തിൽ എത്ര സുവിശശഷഭാഗ്യങ്ങടെപ്പറ്റി ത്രരിരാദിച്ചിട്ടുണ്ട്? 

 a) □ 4   b) □  6   c) □  8 

2. അന്ന ത്രവാചികയുടെ വ൦ശ൦ ഏരായിരുന്നു? a) □  ജൂദാ, b) □  ബന്നയാമിൻ, c) □  ആശഷർ 

3. രാടെ രന്നിരിക്കുന്നരിൽ ഏരാണു ഗ്ലീലി ത്രശദശത്തുള്ള സ്ഥലം? 

a) □  ശബത് ലശ ം,   b) □  ബഥനി,   c) □  നത്സത്ത് 

4. രാടെ രന്നിരിക്കുന്നരിൽ ഏരാണു ശയശുവിടനപ്പറ്റിയുള്ള ത്രസ്രാവന?  

a) □ ശിശു വെർന്നു, ആത്മാവിൽ ശക്തിടപ്പട്ടു.  b) □ ശിശു വെർന്നു, ജ്ഞാനം 

നിറഞ്ഞു ശക്തനായി. c) □  ശിശു ജ്ഞാനത്തിൽ വെർന്ന് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി. 

5. എവിടെയാണു സ്നാരകശയാ ന്നാs ശിരശേദനം നെന്നത്? 

a) □   യൂദയാ,   b) □   ഗ്ലീലി,   c) □   സമരിയാ 
6 . എന്തുടകാണ്ടാണു സമരിയാക്കാർ ശയശുവിടന രിരസ്കരിച്ചത്? 

 a) □  അവൻ ടജറുസശലമിശലക്ക് ശരാവുകയായിരുന്നരുടകാണ്ട്. 

 b) □  അവൻ ഒരു യ ൂദനായിരുന്നരുടകാണ്ട്. 

 c) □   അവർക്ക് അവs  ത്രശബാധനം മനസ്സിലാകാരിരുന്നരുടകാണ്ട്. 

7. “നീ നിs  ദദവമായ കർത്താവിടന, രൂർണ ൃദയശത്താെും, രൂർണാത്മാശവാെും രൂർണ 

ശക്തിശയാെും രൂർണ മനശസ്സാെും കൂടെ  സ്ശന ിക്കണം. നിs  അയല്കാരടന നിടന്നശപ്പാടലയും.” 

ആ നിയമജ്ഞൻ ഏരു രെയനിയമ ഭാഗ്ത്തുനിന്നും ഉദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു? 

 a) □   ഉല്രത്തി & രുറപ്പാട്  b) □   ഉല്രത്തി & ശലവയ രുസ്രകം 

 c) □   ശലവയ രുസ്രകം & നിയമാവർത്തനം 

8. സിറിയാക്കാരനായ നാമാൻ ഒരു വിജാരീയനായിരുന്നു.  a) □  ശരി  b) □  ടരറ്റ് 

9. “ഭയടപ്പശെണ്ട; നീ ഇശപ്പാൾ മുരൽ മനുഷയടരപ്പിെിക്കുന്നവനാകും.” ശയശു ആശരാെു രറഞ്ഞു? 

 a) □  ശിമശയാൻ രശത്രാസിശനാട് 

 b) □  ശിമശയാൻ രശത്രാസിശനാെും അവs  സശ ാദരൻ അത്ന്തശയാസിശനാെും 

 c) □  ശിമശയാൻ രശത്രാസ്, അത്ന്തശയാസ്, യാശക്കാബ്, ശയാ ന്നാൻ എന്നിവശരാട് 

10. ജനങ്ങൾ അവs  ത്രശബാധനത്തിൽ വിസ്മയഭരിരരായി; കാരണം ...... 

 a) □  അവൻ രs  ത്രശബാധനം അത്ഭുരത്താൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 

 b) □  അവൻ ഫരിശസയടരയും സദുക്കായടരയും ടവലലുവിെിച്ചു. 

 c) □  അധികാരശത്താെുകൂെിയരായിരുന്നു അവs  വചനം. 
11. സാബത്ത് എന്ന വാക്കിs അർത്ഥം?     

a) □  ഏൊം ദിവസം,    b) □  അവസാന ദിവസം,   c) □ വിത്ശമം 
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12. ശയശുവിs വംശാവലിയിൽ ലൂശക്കാസ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരരു മാത്രടമ ത്രരിരാദിക്കുന്നുള്ളു, 

അരായത്, ശമരിടയക്കുറിച്ച്.     a) □  ശരി  b) □  ടരറ്റ് 
13. “ഞാൻ നിങ്ങശൊെു രറയുന്നു, ഇത്സാശയലിൽ ശരാലും ഇരുശരാലുള്ള വിശവാസം ഞാൻ 
കണ്ടിട്ടിലല.” ആടരക്കുറിച്ചാണു ശയശു ഇത് രറഞ്ഞത്? 

 a) □  നിടക്കാശദശമാസ്  b) □  ശരാധിരൻ c) □  സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീ 
14. “ ... അന്നാസും കയ്യാഫാസും ത്രധാനരുശരാ ിരന്മാർ ആയിരിശക്ക, സഖറിയായുടെ രുത്രനായ 

ശയാ ന്നാനു മരുഭൂമിയിൽ വച്ച് ദദവത്തിs  അരുെപ്പാെുണ്ടായി.” ഇരിs വയാഖയാനം .... 

a) □  ആരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ ത്രധാനരുശരാ ിരൻ എന്നു ലൂശക്കാസിനു 
രീർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നിലല. 

b) □  അന്നാസ് ആ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ ത്രധാനരുശരാ ിരൻ ആയിരുന്നിലല എങ്കിലും 
അയാൾ അന്ന് ശക്തനായിരുന്നു എന്ന് രറയാൻ ലൂശക്കാസ് ആത്ഗ് ിക്കുന്നു. 

c) □  രണ്ടു ശരർ ഒശര സമയത്ത് ത്രധാനരുശരാ ിരന്മാർ ആയിരിക്കുവാൻ ശമാശയുടെ 
നിയമം അനുവദിക്കുന്നു. 

15. രാടെ രന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ലൂശക്കാസിs  സുവിശശഷത്തിൽ ത്രരിരാദിക്കുന്ന 
സുവിശശഷഭാഗ്യം ഏരാണു? 

 a) □  വിലരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർ ആശവസിപ്പിക്കടപ്പെും. 

 b) □  ഇശപ്പാൾ കരയുന്നവശര, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ: നിങ്ങൾ ചിരിക്കും. 
16. രാടെ രന്നിരിക്കുന്നവരിൽ ആരാണു രിരാവും രുത്രനും ആയിരിക്കുന്നത്? 

 a) □  ശലവിയും ശജാസഫും, b) □  അത്ബ ാമും യാശക്കാബും, c) □  ആദാമും ശസത്തും 
 

17. ശയശു രs  രരസയ ശുത്ശൂഷ ആരംഭിച്ചത് രലസ്രീനായുടെ ....... 

 a) □  ടരക്കു രെിഞ്ഞാറുനിന്ന്  b) □  വെക്കുനിന്ന് c) □  ടരക്കുനിന്ന് 
18. ഒരു നിയമജ്ഞ്ൻ ശയശുവിശനാെു ശചാദിച്ചു, “ഗ്ുശരാ, നിരയജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ 
എന്തു ടചയ്യണം?” ആയാെുടെ ത്രാവീണയം എന്തിലായിരുന്നു? 

 a) □  ശമാശയുടെ നിയമത്തിലും അരിs  വയാഖയാനങ്ങെിലും 

 b) □  ശറാമൻ നിയമത്തിൽ c) □  ശമാശയുടെ നിയമത്തിലും ശറാമൻ നിയമത്തിലും 
19. രശന്നാടൊപ്പം ആ ാരം കെിക്കുവാൻ ശയശുവിടന ക്ഷണിച്ച ഫരിശസയൻ ആരായിരുന്നു? 

 a) □  ശീശമാൻ  b) □  സശഖവൂസ്  c) □  ശലവി 
20. രാടെ രന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ലൂശക്കാസിs സുവിശശഷം അനുസരിച്ച് ഏരാണു ശരി? 

a) □  നിങ്ങെുടെ സവർഗ്സ്ഥനായ രിരാവ് രരിരൂർണനായിരിക്കുന്നരുശരാടല നിങ്ങെും 
രരിരൂർണരായിരിക്കുവീൻ. 

b) □ നിങ്ങെുടെ രിരാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നരുശരാടല നിങ്ങെും 
കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുവീൻ. 

c) □ നിങ്ങെുടെ രിരാവ് നീരിമാനായിരിക്കുന്നരുശരാടല നിങ്ങെും 
നീരിയുള്ളവരായിരിക്കുവീൻ. 


