
Age Group 13 and above            Luke chs. 13-24               March 2, 2014                     time – 15 Minutes 
Name_____________________________, Reg. No._____________ Parish_________________________  

THE SYRO-MALANKARA CATHOLIC APOSTOLIC EXARCHATE IN THE USA     -    BIBLE QUIZ 2014 

    

Mark the most suitable answer 

1. How many times Pilate pronounced that Jesus was not guilty of any capital crime? 

a) □ 1,  b) □ 2,  c) □ 3 

2. Who informed Jesus that Herod wanted to kill him? 

a) □ The disciples, b) □ The Pharisees, c) □ The disciples of John the Baptist 

3. Ch. 15 of Luke contains three parables, all connected with the lost-and-found theme. 

Identify the parables. 

a) □ Parable of the sheep, parable of the coin, parable of the prodigal son 

b) □ Parable of the sheep, parable of the coin, parable of the Rich man and Lazarus 

c) □ Parable of the sheep, parable of the good Samaritan, parable of the prodigal 

son 

4. Tax collectors were a well respected group among the Jews at the time of Jesus. 

a) □ True, b) □ False 

5. “The law and the prophets lasted until______________”. 

a) □ Malachi, the author of the last book of the OT 

b) □ John, the Baptist 

c) □ St. John, the author of the last book of the NT 

6. Jesus’ first trial was in front of____________________ 

a) □ The Sanhedrin,  b) □ Pontius Pilate,   c) □ Herod 

7. Which Old Testament book contains the story of Lot and his wife? 

a) □ Judges,   b) □ I Samuel,  c) □ Genesis 

8. Which was the parable that highlighted the theme of praying without becoming 

weary? 

a) □ The parable of the wedding feast 

b) □ The parable of the Pharisee and the tax collector  

c) □ The parable of the widow and the dishonest judge 

9. Identify the town in which Jesus met Zacchaeus. 

a) □ Jerusalem,  b) □ Jericho,   c) □ Bethany 

10. “Now the feast of the Unleavened Bread, called Passover, was drawing near”. In the 

light of this Lucan statement, which one of the following statements is correct? 

a) □ These two feasts had no connection at all, and Luke mistakenly identified 

them. 

b) □ These two feasts are actually one and the same. 

c) □ The feast of the Passover marked the beginning of the feast of the 

Unleavened Bread. So, Luke identified them. 
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11. On the day after the death of Jesus, Joseph of Arimathea took the body of Jesus and 

buried it in a fresh tomb. 

a) □ True,   b) □ False 

12. Abraham said: “If they will not listen to Moses and the prophets, neither will they 

be persuaded if someone should rise from the dead”.  

a) □ This is a citation from Genesis 

b) □ This is a citation from Exodus 

c) □ The above two options are wrong. 

13. How did Jesus qualify the crippled woman? 

a) □ Daughter of Yahweh, b) □ Daughter of Abraham, c) □ Daughter of Moses 

14. According to the Gospel of Luke, Jesus’ ascension took place________________. 

a) □ Forty days after Jesus’ resurrection 

b) □ Fifty days after Jesus’ resurrection 

c) □ On Easter Sunday 

15. Whom did Jesus send to make preparations for Passover? 

a) □ Peter and John 

b) □ Peter, James and John. 

c) □ Peter and James. 

16. When Jesus was in Jerusalem, where was he used to spend nights? 

a) □ Mount of olives, b) □ Bethany, c) □ at the Temple 

17. Who was the ruler whom Jesus called ‘Fox”? 

a) □ Pontius Pilate, b) □ Herod, c) □ Caiaphas 

18. In the light of the parable of the Rich Man and Lazarus, which one of the following 

statements is correct? 

a) □ This parable presents both, the Rich Man and Lazarus, as children of 

Abraham. 

b) □ This parable presents only Lazarus as the child of Abraham. 

c) □ This parable presents neither the Rich Man nor Lazarus as children of 

Abraham. 

19. Identify the group which rejected the resurrection of the dead. 

a) □ The Pharisees, b) □ the Scribes, c) □ the Sadducees 

20. Jesus said: “The stone which the builders rejected has become the cornerstone”. 

a) □ Jesus was citing from the Psalms. 

b) □ Jesus was citing Prophet Isaiah. 

c) □ This is Jesus’ original statement, and not a citation. 
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Choose the best answer 
 
1. യേശു കുറ്റമ ൊന്ുും മെയ്തിട്ടില്ല എന്് പീല്ൊയതൊസ് എത്ത ത്പൊവശയും ത്പഖ്യൊപിച്ചു? 

(a) □ 1,   b) □  2,   c) □ 3 
  

2. യേയ ൊയേസ് യേശുവിമെ മകൊല്ലുവൊൻ ആത്രേിക്കുന്ു എന്് ആരൊണു യേശുവിമെ 
അ ിേിച്ചത്? 

a) □ ശിഷ്യന്മൊർ b) □ ഫരിയേേർ c) □ സ്െൊപക യേൊേന്ൊs  ശിഷ്യന്മൊർ 
 

3. വി. ല്ൂക്കൊേുമെ േുവിയശഷ്ും 15  അദ്ധ്യൊേതിൽ െഷ്ടമെെുകേുും കണ്ടുകിട്ടുകേുും 
മെയ്യുന്തു ൊേി ബന്ധമെട്ട്  ൂന്് ഉപ കൾ െല്കിേിട്ടുണ്ട്. അവ ഏമതൊമക്കേൊണു? 

a) □ ആെുകളുമെ ഉപ , െൊണേതിs  ഉപ , ധൂർതപുത്തs  ഉപ  
b) □ ആെുകളുമെ ഉപ , െൊണേതിs  ഉപ , ധെവൊs േുും ല്ൊേ ിs േുും ഉപ  
c) □ ആെുകളുമെഉപ ,  ധൂർതപുത്തs  ഉപ , െല്ല േ രിേൊക്കൊരs  ഉപ  
 

4. യേശുവിs  കൊല്ത് െുങ്കക്കൊർ േേൂേരുമെേിെേിൽ ബേു ൊെയരൊേി 

പരിരണിക്കമെട്ടിരുന്ു. a) □  ശരി  b) □  മതറ്റ് 
 
5. െിേ വുും ത്പവൊെകന്മൊരുും ----------------- വമര ആേിരുന്ു. 

a) □ പഴേെിേ തിമല് അവേൊെമത പുസ്തകതിs  രെേിതൊവൊേ  ല്ൊക്കി 
b) □ സ്െൊപക യേൊേന്ൊൻ 
c) □ പുതിേെിേ തിമല് അവേൊെമത പുസ്തകതിs  രെേിതൊവൊേ യേൊേന്ൊൻ 
 

6. യേശുവിs  ആേയവിെൊരണ ആരുമെ  ു ല്ൊേിരുന്ു? 
a) □ മേൻേത്േിൻ b) □ മപൊന്തിയേൊസ് പീല്ൊയതൊസ് c) □ യേയ ൊയേസ് 
 

7. പഴേെിേ തിമല് ഏതു പുസ്തകതില്ൊണു യല്ൊതിs േുും ഭൊരയേുമെേുും കഥ 
പരൊ ർശിച്ചിരിക്കുന്ത്? 

a) □ രൊജൊക്കന്മൊർ b) □ 1 േൊ ുയവൽ c) □ ഉല്പതി 
 

8. ഭഗ്നൊശരൊകൊമത എയെൊഴുും ത്പൊർത്ഥിക്കണും എന്ു കൊണിക്കൊൻ യേശു പ ഞ്ഞ ഉപ  
ഏതൊേിരുന്ു? 

a) □ വിവൊേവിരുന്ിs  ഉപ  b) □ പരീശs േുും െുങ്കക്കൊരs േുും ഉപ  
c) □ വിധവേുമെേുും െീതിരേിതെൊേ െയൊേൊധിപs േുും ഉപ  
 

9. തൊമഴ തന്ിരിക്കുന് ഏതു പട്ടണതിൽ വച്ചൊണു യേശു േയഖ്വൂേിമെ കണ്ടു ുട്ടിേത്? 
a) □ മജ ുേയല്ും  b) □ മജ ീയക്കൊ  c) □ ബഥെി 
 

10. "മപേേ എന്ു വിളിക്കമെെുന് പുളിെില്ലൊത അെതിs  തിരുെൊൾ അെുതു". 
ല്ൂക്കൊേുമെ ഈ വൊകയതിs  മവളിച്ചതിൽ തൊമഴ പ േുന് ഏതു ത്പസ്തൊവെേൊണു ശരി? 

a) □ ഈ രണ്ടു തിരുെൊളുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധ ുണ്ടൊേിരുന്ില്ല. ല്ൂക്കൊ അവമേ മതറ്റൊേി 
തൊേൊത്മ്യമെെുതി. 
b) □ േഥൊർതിൽ ഈ രണ്ടു തിരുെൊളുകൾ ഒന്ുതമന്േൊണു. 
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c) □ പുളിെില്ലൊത അെതിs  തിരുെൊളിs  ആരുംഭ ൊണു മപേേൊ തിരുെൊൾ. 
അതുമകൊണ്ട് ല്ൂക്കൊ അവമേ തൊേൊത്മ്യമെെുതി. 
 

11. യേശുവിs   രണതിs  പിമറ്റേിവേും അരി തിേൊേിൽെിന്ുള്ള യജൊേഫ് യേശുവിs  
ശരീരും എെുത് ഒരു പുതിേ കല്ല േിൽ േുംസ്കരിച്ചു. 

a) □ ശരി  b) □ മതറ്റ് 
 
12. അത്ബേൊും പ ഞ്ഞു: “യ ൊശേുും ത്പവൊെകന്മൊരുും പ േുന്തു അവർ യകൾക്കുന്ിമല്ലങ്കിൽ 
 രിച്ചവരിൽെിന്് ഒരുവൻ ഉേിർതൊല്ുും അവർക്ക് യബൊധയ ൊവുകേില്ല.” 

a) □ ഈ ഉദ്ധ്രണി ഉല്പതി പുസ്തകതിൽെിന്ൊണു. 
b) □ ഇത് പു െൊട് പുസ്തകതിൽെിന്ൊണു. 
c) □  ുകളിൽ പ ഞ്ഞത് രണ്ടു ല്ല. 

 
13. എങ്ങമെേൊണു യേശു ആ കൂെുള്ള സ്ത്തീമേ വിയശഷ്ിെിച്ചത്? 

a) □ േയേൊവേുമെ  കൾ b) □ അത്ബൊേതിs   കൾ, c) □ യ ൊശേുമെ  കൾ 
 
14. വി. ല്ൂക്കൊേുമെ േുവിയശഷ്ും അെുേരിച്ച് യേശുവിs  േവർരൊയരൊേണും േുംഭവിച്ചത് - 

a) □ യേശുവിs  ഉത്ഥൊെതിെു 40 േിവേങ്ങൾക്കുയശഷ്ും  b) □ യേശുവിs  
ഉത്ഥൊെതിെു 50 േിവേങ്ങൾക്കുയശഷ്ും c) □ ഉേിർെ് ഞൊേ ൊഴ്െ 

 
15. മപേേ ഒരുക്കുവൊെൊേി യേശു ആമരേൊണു അേച്ചത്? 

a) □ പയത്തൊേിമെേുും യേൊേന്ൊമെേുും  
b) □ പയത്തൊസ്, േൊയക്കൊബ്, യേൊേന്ൊൻ എന്ിവമര 
c) □ പയത്തൊേിമെേുും േൊയക്കൊബിമെേുും 

 
16. മജ ുേയല് ിൽ ഉള്ളയെൊൾ എവിമെേൊണു യേശു രൊത്തികൊല്ങ്ങൾ െില്വഴിച്ചിരുന്ത്? 

a) □ ഒല്ിവു ല്േിൽ  b) □ ബഥെിേിൽ  c) □ യേവൊല്േതിൽ 
 
17. യേശു ‘കു ുക്കൻ’ എന്ു വിളിച്ച ഭരണൊധികൊരി ആരൊേിരുന്ു? 

a) □ മപൊന്തിയേൊസ് പീല്ൊയതൊസ് b) □ യേയ ൊയേസ്  c) □ കയ്യൊഫൊസ് 
 
18. ധെവൊs േുും ല്ൊേ ിs േുും ഉപ േുമെ പശ്ചൊതല്തിൽ തൊമഴ പ േുന്തിൽ ഏതു 
ത്പസ്തൊവെേൊണു ശരി? 

a) □ ഈ ഉപ  ധെവൊമെേുും ല്ൊേ ിമെേുും അത്ബേൊ ിs   ക്കളൊേി െിത്തീകരിക്കുന്ു 
b) □ ഈ ഉപ  ല്ൊേ ിമെ  ൊത്തും അത്ബേൊ ിs   കെൊേി െിത്തീകരിക്കുന്ു 
c) □ ഈ ഉപ  ധെവൊമെേുും ല്ൊേ ിമെേുും അത്ബേൊ ിs   ക്കളൊേി 
െിത്തീകരിക്കുന്ില്ല 

 
19.  രിച്ചവരുമെ പുെരുത്ഥൊെും െിയഷ്ധിച്ചിരുന് േ ൂേും ഏതൊേിരുന്ു? 

a) □ ഫരിയേേർ  b) □ െിേ ജ്ഞർ  c) □ േേൂക്കൊേർ 
 
20. യേശു പ ഞ്ഞു: “പണിക്കൊർ ഉയപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞ കല്ല്  ൂല്ക്കല്ലൊേിതീർന്ു.” 

a) □ യേശു േങ്കീർതെങ്ങളിൽെിന്് ഉദ്ധ്രിക്കുകേൊേിരുന്ു 
b) □ യേശു ഏശയ്യ ത്പവൊെകമെ ഉദ്ധ്രിക്കുകേൊേിരുന്ു 
c) □ഇത് ഒരു ഉദ്ധ്രണിേല്ല, പിമന്യേൊ യേശുവിs  േവന്തും ത്പസ്തൊവെേൊേിരുന്ു. 


