
BIBLE QUIZ FOR SENIORS – ACTS OF THE APOSTLES CHS. 15-28, MAY 6, 2014  
 
Name _____________________________ Reg. No. ____________________ Parish _________________ 

 

Choose the best answer 

1. Which one of the following statements would best reflect Paul’s idea regarding circumcision 

of the gentile converts? 

a)  First Paul was in favor of circumcision of the gentiles; however, later he changed his 

opinion when he found that Peter opposed it. 

b)  This was not a big issue in the primitive church, and hence, Paul was not much concerned 

about this issue. 

c)  Paul was always against prescribing circumcision to the gentiles. 

 

2. St. Paul was born in __________  and brought up in ____________ (22:3) 

a)  Tarsus and Jerusalem; b)  Tarsus and Tarsus; c)  Tarsus and Antioch 

 

3. Who was Claudius Lysias? (23:26) 

a)  He was the commander who sent Paul to Governor Felix; 

b)  He was the emperor who expelled Jews from Rome;  

c)  He was a devout follower of St. Paul. 

 

4. Identify the high priest whom Paul called ‘whitewashed wall’?  (23:2-3) 

a)  Annas; b)  Caiaphas; c)  Ananias 

 

5. Paul was imprisoned in Caesarea for more than _________________. (24:27) 

a)  two years; b)  three years; c)  Four years 

 

6. Which of the following statements is correct with regard to ch. 28 of Acts? 

a)  This chapter reports how Paul was martyred in Rome for the sake of the Gospel. 

b)  This chapter reports that Paul was free to preach the Gospel in Rome. 

c)  This chapter reports Paul’s trial in front of the Caesar. 

 

7. Identify the Greek schools of thought mentioned in the Acts. (17:18) 

a)  Nazism and Communism; b)  Epicureanism and Stoicism; c)  Pythagoreanism and 

Platonism 

 

8. The first ecumenical council in the history of the church was held in__________ 

a)  Antioch; b)  Rome; c)  Jerusalem  

 

9. In the second part of the Acts of the Apostles, Luke concentrated more on the missionary 

work of Paul. 

a)  True; b)  False 

 

10. Where was Paul first imprisoned? (16:16f) 

a)  In Antioch; b)  In Philippi; c)  In Rome 
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11. Why was Paul sent to Rome? 

a)  Because Jewish leaders wanted to get rid of him from Jerusalem. 

b)  Because Governor Festus wanted to save Paul from the hands of the Jews 

c)  Because Paul had appealed that he be tried in front of the Caesar 

 

12. What was the connection between Paul and Eutychus? (20:8) 

a)  Paul restored life to Eutychus when he fell off the window sill. 

b)  Eutychus was the one who welcomed Paul when he reached Corinth. 

c)  Paul baptized the family of Eutychus in Philippi. 

 

13. From among the following, identify the teacher of Paul. 

a)  Barsabbas; b)  Cornelius; c)  Gamaliel 

 

14. How did Paul get the Pharisees turn against the Sadducees? (23:6f) 

a)  By saying that he was actually persecuted for preaching about resurrection of the 

dead. 

b)  By saying that Jesus was actually crucified by the Sadducees. 

c)  By saying that the Sadducees were actually against the Law of Moses. 

 

15. Who made an oath not to eat or drink until they had killed Paul? (23:12) 

a)  Jews of Corinth; b)  Jews of Caesarea; c)  Jews of Jerusalem 

 

16. What was the charge against Paul at the court of Governor Felix? (24:5) 

a)  That Paul was the ringleader of the sect of the Nazoreans. 

b)  That Paul preached the resurrection of Jesus whom Romans killed. 

c)  That Paul did not obey the Law of Moses. 

 

17. What was the request of the high priest and jewish leaders to Governor Festus? (25:2) 

a)  That Paul be sent to the Caesar for further trial. 

b)  That Paul be executed summarily. 

c)  That Paul be sent to Jerusalem. 

 

18. According to the Acts, the last trial of St. Paul was held in front of _____________ 

a)  Governor Festus; b)  King Agrippa; c)  Caesar Nero 

 

19. In the Acts of the Apostles, how many times Paul spoke about his own conversion 

experience? 

a)  two times; b)  three times; c)  four times 

 

20. Who became the companion of St. Paul after he separated from Barnabas? (15:39) 

a)  Judas who was called Barsabbas; b)  John who was called Mark; c)  Silas 
 



BIBLE QUIZ FOR SENIORS – ACTS OF THE APOSTLES CHS. 15-28, MAY 6, 2014  
 
Name _____________________________ Reg. No. ____________________ Parish _________________ 

ഏറ്റവുും ഉചിതമായ ഉത്തരും തിരഞ്ഞെടുക്കുക 

1.  മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത പുറജാതികളുചെ പരിച്ചേദനചത്തപ്പറ്റിയുള്ള പൗച്ച ാസ് ശ്ളീഹായുചെ 
അഭിപ്പായം താചെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതു പ്പസ്താവനയാണു ഏറ്റവും നന്നായി പ്പകെിപ്പിക്കുന്നത്? 

a)  ആദയം പൗച്ച ാസ്ശ്ളീഹാ പുറജാതികളുചെ പരിച്ചേദനചത്ത അനുകൂ ിേിരുന്നു; എന്നാൽ 
പച്ചപ്താസ് അതിചന എതിർത്തിരുന്നു എന്നു കണ്ടച്ചപ്പാൾ, പൗച്ച ാസ് ത  അഭിപ്പായം മാറ്റി. 
b)  ആദിമ സഭയിൽ ഇത് അപ്ത പ്പാധാനയമുള്ള ഒരു വിഷയമായിരുന്നി ല. അതിനാൽ 
പൗച്ച ാസ് ഇത് അപ്ത കാരയമാക്കിയി ല. 
c)  പുറജാതികൾക്ക് പരിച്ചേദനം നല്കുന്നതിചന പൗച്ച ാസ് എന്നും എതിർത്തിരുന്നു. 

 
2. പൗച്ച ാസ്ശ്ളീഹാ ജനിേതും  ീസിയാസ് വളർന്നതും ------------------  ും --------------  ും ആയിരുന്നു. 
 a)  താർച്ചസാസി ും ചജറുസച്ച മി ും;  b)  താർച്ചസാസി ും താർച്ചസാസി ും;  

 c)  താർച്ചസാസി ും അച്ച്യാകയായി ും 

 
3. ക്ലാവൂദിയൂസ് ആരായിരുന്നു?  

a)  പൗച്ച ാസിചന ച്ചദശാധിപതിയായ ചെ ിക്സി  അെുച്ചത്തയ്ക്ക് അയേ 
സസനയാധിപനായിരുന്നു. 
b)  യഹൂദചര ച്ചറാമായിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയ െപ്കവർത്തിയായിരുന്നു. 
c)  പൗച്ച ാസ്ശ്ളീഹായുചെ ഉത്തമ ശിഷയനായിരുന്നു. 

 
4. പൗച്ച ാസ് ‘ചവള്ളപൂശിയ മതിൽ’ എന്നു വിളിേ പ്പധാനപുച്ചരാഹിതൻ ആരായിരുന്നു? 

a)  അന്നാസ്;   b)  കയ്യാൊസ്;    c)  അനനിയാസ്; 
 
5. പൗച്ച ാസ് എപ്ത വർഷം ച്ചകസറിയായിൽ തെവി ായിരുന്നു? 

a)  രണ്ടു വർഷം; b)  മൂന്നു വർഷം; c)  നാ ു വർഷം 

 
6. അപ്പസ്ച്ചതാ പ്പവർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തിഎട്ടാമചത്ത അദ്ധ്യായചത്തക്കുറിേ് താചെ പറയുന്ന ഏത് 
പ്പസ്താവനയാണു ശരിയായിട്ടുള്ളത്? 

a)  സുവിച്ചശഷചത്തപ്പതി പൗച്ച ാസ് ച്ചറാമായിൽ വേ് എങ്ങചന രക്തസാക്ഷിയായി എന്നു 
ഈ അദ്ധ്യായം പ്പതിപാദിക്കുന്നു. 
b)  പൗച്ച ാസിനു ച്ചറാമായിൽ സുവിച്ചശഷം പ്പസംഗിക്കുവാൻ സവാതപ്്യം 
ഉണ്ടായിരുന്നുചവന്ന് ഈ അദ്ധ്യായം പ്പതിപാദിക്കുന്നു. 
c)  സീസറി  മുൻപി ുള്ള പൗച്ച ാസി  വിസ്താരം ഈ അദ്ധ്യായം പ്പതിപാദിക്കുന്നു. 

 
7. അപ്പസ്ച്ചതാ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ പ്പതിപാദിെിട്ടുള്ള യവനെി്ാധാരകൾ ഏവയാണു? 

a)  നാസിസവും കമ്മ്യൂണിസവും; b)  ഏപ്പികയൂറിയനിസവും ച്ചറായിസിസവും;  

c)  സപതച്ചഗാറിയനിസവും ച്ചേച്ചറ്റാനിസവും 

 
8. സഭാെരിപ്തത്തിച  ആദയചത്ത സാർവപ്തിക സുനഹച്ചദാസ് നെന്നത് എവിചെയാണു? 

a)  അച്ച്യാകയായിൽ; b)  ച്ചറാമായിൽ; c)  ചജറുസച്ച മിൽ 

 

9. അപ്പസ്ച്ചതാ പ്പവർത്തനങ്ങളുചെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത്  ൂക്കാ കൂെുതൽ പ്ശദ്ധ്ിേത് പൗച്ച ാസി  
ച്ചപ്പഷിതപ്പവർത്തനങ്ങളി ാണു.  a)  ശരി;  b)  ചതറ്റ് 
 
10. എവിചെയാണു പൗച്ച ാസ് ആദയമായി കാരാപ്ഗഹത്തി െക്കചപ്പട്ടത്? 

a)  അച്ച്യാകയായിൽ; b)  െി ിപ്പിയിൽ; c)  ച്ചറാമായിൽ 

 
11. എ്ുചകാണ്ടാണു പൗച്ച ാസ് ച്ചറാമായിച്ച ക്ക് അയക്കചപ്പട്ടത്? 

a)  യഹൂദ ച്ചനതാക്കൾ അയാചള ചജറുസച്ച മിൽനിന്ന് ഒെിവാക്കുവാൻ ആപ്ഗഹിേു. 
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b)  ച്ചദശാധിപതി ചെറസ് പൗച്ച ാസിചന യഹുദരിൽനിന്നും രക്ഷചപെുത്തുവാൻ 
ആപ്ഗഹിേു. 
c)  പൗച്ച ാസ്, തചന്ന സീസറുചെ മുൻപിൽ വിൊരണ ചെയ്യണചമന്ന് അച്ചപക്ഷിേിരുന്നു. 

 
12. പൗച്ച ാസും എവുത്തിച്ചക്കാസും തമ്മ്ി ുള്ള ബന്ധം എ്ായിരുന്നു? 

a)  എവുത്തിച്ചക്കാസ് ജനൽ പെിയിൽനിന്നു താചെവീണു മരിേച്ചപ്പാൾ പൗച്ച ാസ് അവനു 
ജീവൻ നല്കി. 
b)  പൗച്ച ാസ് ചകാരി്യായിൽ എത്തിയച്ചപ്പാൾ അവചന സവീകരിേത് എവുത്തിച്ചക്കാസ് 
ആയിരുന്നു. 
c)  െി ിപ്പിയിൽ വേ് പൗച്ച ാസ് എവുത്തിച്ചക്കാസി  കുെുംബത്തിനു സ്നാനം നല്കി. 

 

13. താചെ തന്നിരിക്കുന്നവരിൽ ആരായിരുന്നു പൗച്ച ാസി  ഗുരു? 

a)  ബാർസബാസ്; b)  ചകാർച്ചണ ിയസ്; c)  ഗമാ ിച്ചയൽ 

 
14. പൗച്ച ാസ് എങ്ങചനയാണു െരിച്ചസയചര സദുക്കായർക്ക് എതിരായി മാറ്റിയത്? 

a)  മരിേവരുചെ പുനരുദ്ധ്ാനചത്തക്കുറിേ് പ്പസംഗിേതുചകാണ്ടാണു താൻ 
പീഡിപ്പിക്കചപ്പെുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞുചകാണ്ട് 
b)  ച്ചയശുവിചന പ്കൂശിേ്ത് സദുക്കായരാചണന്നു പറഞ്ഞുചകാണ്ട് 
c)  സദുക്കായർ ച്ചമാശയുചെ നിയമത്തിനു എതിരാചണന്നു പറഞ്ഞുചകാണ്ട് 

 
15.  പൗച്ച ാസിചന വധിക്കുന്നതുവചര ഒന്നും തിന്നുകച്ചയാ കുെിക്കുകച്ചയാ ചെയ്യുകയിച ലന്ന് ആരാണു 
ശപഥം ചെയ്തത്? 

a)  ചകാറി്യായിച  യഹൂദർ;  b)  ച്ചകസറിയായിച  യഹൂദർ;  

c)  ചജറുസച്ച മിച  യഹൂദർ 

 

16. ച്ചദശാധിപതി ചെ ിക്സി  മുൻപാചക പൗച്ച ാസിചനതിരായി നെത്തിയ കുറ്റാച്ചരാപണം 
എ്ായിരുന്നു? 

a)  പൗച്ച ാസ് നസറായപക്ഷത്തി  പ്പമുഖച്ചനതാവായിരുന്നു 
b)  ച്ചറാമാക്കാർ വധിേ ച്ചയശുവി  പുനരുദ്ധ്ാനചത്തക്കുറിേ് പൗച്ച ാസ് പ്പസംഗിേു 
c)  പൗച്ച ാസ് ച്ചമാശയുചെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിേി ല 

 
17.  ച്ചദശാധിപതി ചെറസിച്ചനാട് പ്പധാനപുച്ചരാഹിതനും യഹൂദച്ചനതാക്കളും നെത്തിയ അച്ചപക്ഷ 
ഏ്ായിരുന്നു? 

a)  പൗച്ച ാസിചന കൂെുതൽ വിൊരണക്കായി സീസറി  അെുച്ചത്തക്ക് അയക്കുക 

b)  പൗച്ച ാസിചന ഉെൻ തചന്ന വധിക്കുക 

c)  പൗച്ച ാസിചന ചജറുസച്ച മിച്ച ക്ക് അയക്കുക 

 

18. അപ്പസ്ച്ചതാ പ്പവർത്തനങ്ങൾ അനുസരിേ് പൗച്ച ാസി  അവസാനചത്ത വിൊരണ  
ആരുചെ മുൻപി ായിരുന്നു?  a)  ച്ചദശാധിപതി ചെറസ്;    b)  അപ്ഗിപ്പാ രാജാവ്;  c)  സീസർ 
നീച്ചറാ 

 

19.  അപ്പസ്ച്ചതാ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ പൗച്ച ാസ് എപ്ത പ്പാവശയം ത  മാനസാ്രാ- 
നുഭവചത്തക്കുറിേ് പ്പതിപാദിക്കുന്നു? 

a)  രണ്ടു പ്പാവശയം;  b)  മൂന്നു പ്പാവശയം;  c)  നാ ു പ്പാവശയം 

20. ബർണബാസുമായി ച്ചവർപിരിഞ്ഞച്ചശഷം ആരാണു പൗച്ച ാസി  സഹയാപ്തികനായത്? 

a)  ബാർസബാസ് എന്ന് വിളിക്കചപ്പട്ടിരുന്ന യൂദാസ് 

b)  മർച്ചക്കാസ് എന്ന് വിളിക്കചപ്പട്ടിരുന്ന ച്ചയാഹന്നാൻ 

c)  സീ ാസ് 


