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അെ�ാസ്തല�ാരുെട �പവൃ�ികൾ

ഒ�േനാ��ിൽ

�ഗ�കാരൻ ൈബബിളിെല അ��ായ�ൾ വലി��ിൽ
ലൂെ�ാസ് 44-ആം പുസ്തകം 28 11-ആം�ാനം

എഴുതിയ കാലം പുതിയനിയമ�ിെല വാക��ൾ പുതിയനിയമ�ിൽ

എ.ഡി. 63 5-ആം പുസ്തകം 1,005 3-ആം�ാനം

അ��ായം 1
1.അെ�ാസ്തല �പവൃ�ികള�െട എഴു�ുകാരൻ ലൂെ�ാസാണ.്അെത�െന മന�ിലാ�ാൻസാധി�ും?
◼ ലൂെ�ാസിെ�സുവിേശഷം എഴുതിയിരി�ു�ആൾ�ുതെ�യാണ്അെ�ാസ്തല �പവൃ�ികള�ം
എഴുതിയിരി�ു�ത്. (െതേയാഫിെലാസ്എ�യാൾ�ാണ്അെ�ാസ്തല �പവൃ�ികൾ
എഴുതിയിരി�ു�ത്.ഇേതയാൾ�് മുെ�ാരു ചരി�തം എഴുതിയതായി 1:1-ൽപറയു�ു�്.അത്
ലൂെ�ാസിെ�സുവിേശഷമാണ)്.

2. േയശു കഷ്ടംഅനുഭവി� (ഉയിർെ�ഴുേ��) േശഷം എ�തനാൾശിഷ��ാർ�് �പത��നായി?
◼ നാ�ത് നാേളാളം (1:2)

3. നാ�തു നാേളാളം േയശു ശിഷ��ാർ�് �പത��നായത്എ�ിനാണ?്
◼ താൻജീവി�ിരി�ു�ു എ�ു കാണി�ാൻ (1:3).

4. െയരുശേലമിൽ നി�് വാ�ിേ�ാകരുെത�് ശിഷ��ാേരാട് പറ�ത്എ�ിനാണ?്
◼ പിതാവ് വാഗ്ദ�ം െചയ്ത പരിശു�ാ� സ്നാന�ിനായി (1:4,5).

5. പിതാവ് സ��അധികാര�ിൽ െവ�ി���െത�ാണ?് ◼ യി�സാേയലിെ�യഥാ�ാപനം (1:6,7).

6. പരിശു�ാ�ാവ് വരുേ�ാൾശിഷ��ാർ േയശുവിെനസാ�ി�ു�തിെ� �കമം എ�െനയാണ?്
◼ െയഹൂദ�,ശമര�, ഭൂമിയുെടഅ�േ�ാളം (1:8).

7. 'േയശു സ�ർ��ിേല�് േപായതുേപാെല മട�ിവരും'എ�ുആര്ആേരാടു പറ�ു?
◼ െവ�വസ്�തം ധരി� ര�ു പുരുഷ�ാർ (ദൂത�ാർ),ശിഷ��ാേരാട.് (1:11).

8. ദൂത�ാർ ശിഷ��ാെരസംേബാധന െചയ്തത്എ�െനയാണ?് ◼ ഗലീലാപുരുഷ�ാെര (1:11).

9. േയശു സ�ർ�ാേരാഹണം െചയ്ത�ല�ിെ� േപെര�ാണ?് ◼ ഒലിവുമല (1:12).

10. െയരൂശേലമിൽ നി�് ഒലിവുമല വെരയു� ദൂരം എ�തയാണ?്
◼ ഒരു ശ��് ദിവസെ�വഴിദൂരം. (1:12). [ഒരു ശ��് ദിവസെ�വഴിദൂരം: ന�ായ�പമാണം
ലംഘി�ാെത ഒരു യഹൂദനു ശ��ിൽസ�രി�ാവു� പരമാവധി ദൂരമാണ് ഒരു ശ��് ദിവസെ�
വഴിദൂരം. റ�ികൾശ��് ദിവസെ�യാ�തയ്�് നി�യി�ി��� പരിധി ഒരാള�െട വീ�ിൽ നിേ�ാ മ��
പാർ�ിട�ളിൽ നിേ�ാ 2,000 മുഴം ആയിരു�ു,ഇത് േയാശുവ 3:4-ൽകാണു� �പസ്താവനയിൽ നി�്
ഉരു�ിരി�താണ.്എ�ാൽഈദൂരം കൃത�മാെണ�് പറയാൻകഴിയി�.കാരണം, 2,000 മുഴം എ�ത്
914.4 മീ�റാണ.്അതായത്, ഒരു കി.മീ�റിൽ താെഴ മാ�തേമ വരുകയു��.എ�ാൽ, െയരുശേലമിൽനി�്
ഒലിവുമല വെര മൂ�ു കി.മീ. (3,000 മീ.) ദൂരമു�്.]

11. േയശുവിെ�അ�യായ മറിയേയാടും മ�� സ്�തീകേളാടുെമാ�ം ശിഷ��ാർ �പാർ�നകഴി��േപാ�ത്
എവിെടയാണ?് ◼ മാളികമുറിയിൽ (1:13,14).

12.യൂദെയ�ുറി�� പരിശു�ാ�ാവു ദാവീദ് മുഖാ�രം മുൻപറ�തിരുെവഴു�ി�ു നിവൃ�ിവരുവാൻ
ആവശ�മായിരു�ു. (1:16).ഏതാണ്ആ �പവചനഭാഗം?
◼ സ�ീർ�ന�ൾ 41:9 "ഞാൻവിശ�സി�വനുംഎെ�അ�ം തി�വനുമായഎെ� �പാണസ്േനഹിതൻ
േപാലുംഎെ� േനെര കുതികാൽ ഉയർ�ിയിരി�ു�ു."

13.യൂദായുെട മരണംഎ�െനയായിരു�ു?
◼ തലകീഴായി വീണുനടുെവ പിളർ�ു,കുടെല�ാം പുറ�ുവ�് (1:18).

14.എ�ാണ് ര�നിലംഅഥവാഅ�ല്ദാമാ? ◼ ര�വില െകാടു�ുവാ�ിയ നിലം (1:19, മ�ാ, 27:6-
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8). (േയശുവിെന ഒ�ിെ�ാടു�തിെ� �പതിഫലമാണ് (30 െവ�ി�ാശ്) ര�വില. ര�വില
െകാടു�ുവാ�ിയ�ലമാണ് ര�നിലംഅഥവാഅ�ല്ദാമാ).

15.അവെ�വാസ�ലംശുന�മായിേ�ാകെ�;അതിൽആരും പാർ�ാതിരി�െ�എ�ുംഅവെ�
അ����ാനം മാെ�ാരു��ു ലഭി�െ�എ�ും 1:20-ൽഎഴുതിയി���്?സ�ീർ�ന�ിെലഈ
ഭാഗ�ൾഏതാണ?്◼ സ�ീർ�നം 69:25; 109:8.

16.ആെരാെ�യാണ്യൂദയ്�ു പകരമായി�ാനേമൽ�ാൻനിർ�െ��ത്?
◼ യുസ്െതാസ്എ�ു മറുേപരു�ബർശബാഎ� േയാേസഫ്, മ�ിയാസ് (1:23). (യുസ്െതാസ്,ബർശബാ,
േയാസഫ് ഇതിൽ ഒെ�ഴുതിയാൽ മതി).

17.ചീ�� വീണത്ആർ�ാണ?് ◼ മ�ിയാസിന് (1:26).

18.എ�ത േപരുെട കൂ�ം കൂടിയാണ് മ�ിയാസിെന തിരെ�ടു�ത്? ◼ ഏേകദശം 120 േപർ (1:15).

അ��ായം 2
19. പരിശു�ാ�ാവ്അവേരാഹണം െചയ്തത്എ�ാണ?് ◼ െപെ�െ�ാസ്തു നാളിൽ (2:1).

20. െപെ�െ�ാസ്തു നാളിെ� മ�� േപരുകൾ? ◼ 1.വാേരാ�വം (പുറ, 34:22). െപസഹകഴി�്
അ�താം ദിവസമാണ്ഈ ഉ�വംആേഘാഷി�ു�ത്.അതിനാലാണ്അ�താം ദിവസംഎ�അർ�
�ിൽഈേപര് ലഭി�ത്. 2. െകായ്�ു െപരുനാൾ (പുറ, 23:16). 3.ആദ�ഫലദിവസം (സംഖ�ാ, 28:26).

21.ആ�സ്നാന�ിെ� മൂ�്അടയാള�ൾ?
◼ 1.വീടു മുഴുവൻ നിറ� ഒരു മുഴ�ം, 2.അ�ിജ�ാലേപാെല പിളർ�ിരി�ു�നാവുകൾഓേരാേരാ�രുെട
േമലും പതി� ,ു 3.എ�ാവരും പരിശു�ാ�ാവിനാൽ നിറ� .ു (2:2:4).

22. മുഴ�ം േക�്ഓടി�ൂടിയ ഭ�ിയു� െയഹൂദാ പുരുഷ�ാർ,എ��ിൽഅവർഎ�ത വിഭാഗ�ൾ
ഉ�ായിരു�ു? ◼ പതിേനഴ് (2:5-10). [1. പർ�ർ, 2. േമദ�ർ, 3.ഏലാമ�ർ, 4. െമസെ�ാ�ാമ�, 5. െയഹൂദ�, 6.
ക�േദാക�, 7. െപാെ�ാസ◌�ർ, 8.ആസ�, 9. �പുഗ�, 10. പംഫുല�, 11. മി�സയീം, 12.കുേറെന�ു േചർ�
ലിബ�ാ�പേദശം, 13. േറാമയിൽ നി�ു വ�ു പാർ�ു�വർ, 14. െയഹൂദ�ാർ, 15. െയഹൂദമതാനുസാരികൾ,
16. േ�കത�ർ,17.അറബി�ാർ].

23.ഓടി�ൂടിയവർ താ�ാ�ള�െട ഭാഷയിൽഎ�ാണ് േക�ത്? ◼ ൈദവ�ിെ�വൻകാര��ൾ (2:11).

24.ചിലർ പരിഹസി�് പറ�കാര�െമ�ാണ?് ◼ പുതുവീ�്കുടി�ിരി�ു�ു. (2:13).

25.ച�ലി�വേരാടും പരിഹസി�വേരാടുംഅെ�ാസ്തല�ാരിൽആരാണ്ഏഴുേ���നി�ു സംസാരി�ത്?
◼ പെ�താസ് (2:14).

26.അേ�ാൾഎ�താം മണി േനരമായിരു�ു? ◼ പകൽ മൂ�ാം മണിേനരം (2:15). (രാവിെല ഒൻപത് മണി).

27. 'അ��കാല�്സകലജഡ�ിേ�ലുംആ�ാവിെന പകരും'എ�ു �പവചി� �പവാചകൻആര്?
േവദഭാഗംഏത്? ◼ േയേവൽ 2:28-32 (2:17-21).

28. "ഞാൻകർ�ാവിെനഎേ�ാഴും എെ� മു�ിൽക�ിരി�ു�ു; .......... നിെ�സ�ിധിയിൽഎെ�
സേ�ാഷപൂർ�നാ�ുംഎ�ു �പവചി�താരാണ?് േവദഭാഗംഏതാണ?്
◼ ദാവീദ്,സ�ീർതനം 16:8-11 (2:25-28).

29.ഞാൻനിെ�ശ�തു�െള നിെ� പാദപീഠം ആ�ുേവാളം നീ എെ�വല�ുഭാഗ�ു ഇരി�എ�ു
കർ�ാവു എെ�കർ�ാവിേനാടുഅരുളിെ�യ്തുഈ േവദഭാഗംഏതാണ?് ◼ സ�ീർ�നം 110:1 (2:35).

30. െയഹൂദ�ാർ �കൂശി� േയശുവിെനൈദവം അവർ�്ആരാ�ി െവ��?
◼ കർ�ാവും �കിസ്തുവും (2:36).

31. പരിശു�ാ�ാവ്എ� ദാനം ലഭി�ാൻഎ�ു െച�ാനാണ് പെ�താസ് പറ�ത്?
◼ േയശു�കിസ്തുവിെ� നാമ�ിൽ സ്നാനംഏ�ിൻ (2:38).

32. പരിശു�ാ�ാെവ�വാഗ്ദ��ിന്അവകാശികൾആെരാെ�യാണ?്
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◼ െയഹൂദ�ാരും അവരുെട മ�ള�ം,ൈദവം വിളി��വരു�ു�ഏവർ�ും (2:39).

33. െപെ�െ�ാസ്തു നാളിൽഎ�തേപർ സ്നാനംഏ��? ◼ 3,000 േപർ (2:41).

34.ൈദവസഭയുെടഅടി�ാന ഉപേദശ�ൾഎ�ത?ഏെതാെ�? ◼ ഏഴ് ഉപേദശ�ൾ, "അവെ� 'വാ�ു
ൈകെ�ാ�വർ' (ൈദവവചനംൈകെ�ാ��ക) 'സ്നാനം ഏ��;' (സ്നാനെ�ടുക)അ�ു
മുവായിരേ�ാളം േപർ 'അവേരാടു േചർ�ു.' (�പാേദശികസഭേയാടു േചരുക)അവർഅെ�ാസ്തല�ാരുെട
'ഉപേദശം േക��ം' (ഉപേദശം േകൾ�ുക) 'കൂ�ായ്മആചരി��ം ' (കൂ�ായ്മആചരി�ുക) 'അ�ം നുറ�ിയും'
(തിരുേമശയിൽപ�ുെകാ��ക) '�പാർ�നകഴി��ം ' (�പാർ�ി�ുക) േപാ�ു."(2:41,42).

35.ആദ�ൈ�കസ്തവസമൂഹം കൂടിവ�ത്എവിെടയാണ?്
◼ ൈദവാലയ�ിൽ (2:46). (െയരുശേലംൈദവാലയ�ിെല ജാതികള�െട �പാകാര�ിൽ).

36.കർ�ാവ് ദിനം�പതി ര�ി�െ�ടു�വെരഎ�ു െചയ്തിരു�ു?
◼ സഭേയാടു േചർ�ുെകാ�ിരു�ു (2:46).

അ��ായം 3
37.അ�യുെട ഗർഭം മുതൽ മുട�നായ മനുഷ�െന പെ�താസും േയാഹ�ാനും ക�ത്എ�തമണി�ാണ?്
◼ ഒ�താം മണിേനരം (3:1). (ഉ�തിരി�് മൂ�ുമണി).

38. മുട�നായ മനുഷ�ൻ ഇരു�ിരു�ൈദവാലയ േഗാപുര�ിെ� േപെര�്? ◼ സു�രം (3:2, 10).

39. 'െവ�ിയും െപാ�ും എനി�ി�; ..... േയശു�കിസ്തുവിെ� നാമ�ിൽനട�'എ�ു പറ�താരാണ?്
◼ പെ�താസ് (3:6).

40. മുട�െനസൗഖ�മാ�ിയ േശഷം പെ�താസ്എവിെടനി�ാണ് �പസംഗി�ത്?
◼ ശേലാേമാെ� മ�പ�ിൽ (3:11,12).

41. പരിശു�നും നീതിമാനുമായ േയശുവിെന ത�ിയി�് ഏതുകുലപാതകെനയാണ്അവർ
വിടുവിെ�ടു�ത്? ◼ ബറ�ാസിെന (3:14).

42. 'ൈദവമായകർ�ാവ്എെ�േ�ാെല ഒരു �പവാചകെന നി�ൾ�്എഴുേ��ി��തരും'എ�്ആരാണ്
പറ�ത്? �പവചനഭാഗംഏതാണ?് ◼ േമാെശ,ആവർ�നം 18:15 (3:22).

43. 'ഭൂമിയിെലസകലവംശ�ള�ം നിെ�സ�തിയിൽഅനു�ഗഹി�െ�ടും'ഇവിെട�റയു�സ�തി
ആരാണ?് �പവചനഭാഗംഏതാണ?് ◼ േയശു�കിസ്തു, ഉ��ി 22:18 - ഗലാ, 3:16 (3:25).

അ��ായം 4
44. പെ�താസും േയാഹ�ാനും ശേലാേമാെ� മ�പ�ിൽ �പസംഗി��െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ
ആെരാെ�യാണ്അവെര പിടി�ാൻവ�ത്?
◼ പുേരാഹിത�ാരും ൈദവാലയ�ിെല പടനായകനും സദുക�രും. (4:1-3).

45. മഹാപുേരാഹിതനായഹ�ാവിെ�കൂെട മഹാപുേരാഹിത വംശ�ിലു�എ�തേപർ ഉ�ായിരു�ു?
ആെരാെ�? ◼ മൂ�ുേപർ:ക�ഫാവും േയാഹ�ാനുംഅെലക്സ�രും (4:6).

46. മഹാപുേരാഹിത�ാരും �പമാണികള�ം മൂ��ാരും ശാസ്�തിമാരും അട�ു�സംഘ�ിെ� േപെര�ാണ?്
◼ ന�ായാധിപസംഘം (4:15). (െയഹൂദ�ാരുെട പരേമാ�ത േകാടതിയാണ് ന�ായാധിപസംഘംഅഥവാ
സൻെഹ�ദിൻ - Sanhedrin).

47. ന�ായാധിപസംഘം പെ�താസിെനയും േയാഹ�ാെനയുംഅവരുെട നടുവിൽ നിർ�ി േചാദി�െത�ാണ?്
◼ ഏതുശ�ിെകാേ�ാ ഏതു നാമ�ിേലാനി�ൾഇതു െചയ്തു (4:7).

48. ന�ായാധിപസംഘ�ിന് പെ�താസ് െകാടു�മറുപടിഎ�ാണ?് ◼ നി�ൾ �കൂശി�വനുംൈദവം
മരി�വരിൽ നി�ു ഉയിർ�ി�വനുമായി നസറായനായ േയശു�കിസ്തുവിെ� നാമ�ിൽ (4:10).

49.വീടു പണി�വർത�ി�ള�ക�്ആരാണ?് ◼ േയശു�കിസ്തു (4:11).

50. മനുഷ�ർ�് ര�യ്�ായി നല്കിയിരി�ു�ഏകനാമം ഏതാണ?് ◼ േയശു�കിസ്തു (4:12).
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51. പെ�താസ് പറ�കാര��േളാട് ന�ായാധിപസംഘ�ിലു�വർ�്എതിർ പറവാൻ
കഴിയാ�െത�ുെകാ�്?
◼ സൗഖ�ം �പാപി� മനുഷ�ൻഅവേരാടുകൂെട നില്�ു�തുക�തുെകാ�് (4:14).

52. '�പത��മാേയാരുഅടയാളംഅവർ െചയ്തിരി�ു�ു എ�ു െയരൂശേലമിൽ പാർ�ു�എ�ാവർ�ും
�പസി�മേ�ാ; നിേഷധി�ാൻ നമു�ുകഴിവി�'എ�ു പറ�ത്ആരാണ?് ◼ ന�ായാധിപസംഘം (4:16).

53. 'േയശുവിെ� നാമ�ിൽഅേശഷം സംസാരി�രുതു, ഉപേദശി�യുംഅരുത 'ുഎ�ു
ന�ായാധിപസംഘം ക�ി�ത്ആേരാടാണ?് ◼ പെ�താസിേനാടും േയാഹ�ാേനാടും (4:18).

54. 'ൈദവെ��ാൾഅധികം നി�െളഅനുസരി�ു�തുൈദവ�ിേ� മു�ാെക ന�ായേമാ എ�ു
വിധി�ിൻ'എ�്ആര്ആേരാട് പറ�ു? ◼ പെ�താസും േയാഹ�ാനും ന�ായാധിപസംഘേ�ാട് (4:19).

55.സു�രംൈദവാലയ േഗാപുര�ി�ൽ െവ�് പെ�താസും േയാഹ�ാനും സൃഖ�മാ�ിയ മനുഷ�െ� വയ�്
ഏ�തയാണ?് ◼ 40-ലധികം വയ�് (4:22).

56. പെ�താസും കൂ�ാളികള�ം ഒരുമനെ��്ൈദവേ�ാട് നിലവിളി�� പറ�തിെല പഴയനിയമ േവദഭാഗം
ഏതാണ?് ◼ സ�ീർ�നം 2:1,2വാക��ൾ (4:25,26).

57.ഏകഹൃദയവും ഏകമന��ം ഉ�വരും,തനി�ു�തു ഒ�ും സ��ം എ�ു പറയാതിരു�തുംആരാണ?്
◼ വിശ�സി�വരുെട കൂ�ം (4:32).

58. മഹാശ�ിേയാെട കർ�ാവായ േയശുവിെ� പുനരു�ാന�ിനുസാ��ം പറ�ുവ�ത്ആരാണ?്
◼ അെ�ാസ്തല�ാർ (4:33).

59.ബർ�ബാസ്എ�ുഅെ�ാസ്തല�ാർ മറുേപർ വിളി�ത്ആെരയാണ?് ◼ േയാേസഫിെന (4:36).

60.ബർ�ബാസ്എ� േപരിനർ�ംഎ�ാണ?് ◼ �പേബാധനപു�തൻ (4:36).

61.ബർ�ബാസ്ഏതു േദശ�ാരനാണ?് ◼ കു�പദീപ് (4:36).

62.ബർ�ബാസിെ� േഗാ�തം ഏതാണ?് ◼ േലവിേഗാ�തം (4:37).

63.ബർ�ബാസ് െചയ്തസൽ�പവൃ�ി എ�ാണ?്
◼ തനി�ു�ായിരു� നിലംവി�� പണം െകാ�ുവ�ുഅെ�ാസ്തല�ാരുെട കാൽ�ൽെവ�� (4:37).

അ��ായം 5
64.അെ�ാസ്തല�ാരുെട കാൽ�ൽെവ�ാൻനിലംവി� ഒരു കുടുംബംഏതാണ?്
◼ അനന�ാസും സഫീരയും (5:1).

65. ഭാര�യുെടഅറിേവാെട നിലംവി�തിൽനി�് കുെറഎടു�ു മാ�ിയത്ആരാണ?് ◼ അനന�ാസ് (5:2).

66. പരിശു�ാ�ാവിേനാടു വ�ാജം കാണി� കുടുംബംഏതാണ?് ◼ അനന�ാസും സഫീരയും (5:3).

67. 'മനുഷ�േരാട�ൈദവേ�ാടേ�ത നീ വ�ാജം കാണി�ത 'ുഎ�ുആര്ആേരാടു പറ�ു?
◼ പെ�താസ്അനന�ാസിേനാട് (5:4).

68.അനന�ാസ് മരി�് ഏകേദശം എ�ത മണി�ൂറിനു േശഷമാണ്സഫീരഎ�ിയത്?
◼ മൂ�ു മണി�ൂർ (5:7).

69. 'കർ�ാവിെ�ആ�ാവിെന പരീ�ി�ാൻ നി�ൾത�ിൽ ഒ�തുഎ�ു?'എ�ു പെ�താസ്
ആേരാടാണ് േചാദി�ത്? ◼ സഫീരേയാട് (5:9).

70. പെ�താസിെ�കാൽ�ൽവീണ് മരി� സ്�തീ ആരാണ?് ◼ സഫീര (5:10).

71.ആദിമസഭഏകമനേ�ാെട കൂടിവ�ത്എവിെടയാണ?് ◼ ശേലാേമാെ� മ�പ�ിൽ (5:12).

72.ആരുെട നിഴൽ വീണാണ് േരാഗികൾസൗഖ�മായിരു�ത്? ◼ പെ�താസിെ� (5:15).
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73. പെ�താസിെനയും േശഷംഅെ�ാസ്തല�ാെരയുംഅസൂയ നിമി�ം െപാതുതടവിൽആ�ിയത്
ആരാണ?് ◼ മഹാപുേരാഹിതനും സദുക�രും (5:17).

74. 'നി�ൾൈദവാലയ�ിൽ െച�ുഈജീവെ�വചനംഎ�ാംജനേ�ാടു �പസ്താവി�ിൻ'എ�ു
അെ�ാസ്തല�ാേരാട് പറ�ത്ആരാണ?് ◼ കർ�ാവിെ� ദൂതൻ (5:19,20).

75. 'ആമനുഷ�െ� ര�ംഞ�ള�െട േമൽവരു�ുവാൻഇ�ി�ു�ു'എ�ു പറ�ത്ആരാണ?്
◼ മഹാപുേരാഹിതൻ (5:27,28).

76.യി�സാേയലി�ു മാനസാ�രവും പാപേമാചനവും നല്കുവാൻ �പഭുവായും ര�ിതാവായുംൈദവം
തെ�വല��ാൽ ഉയർ�ിയത്ആെരയാണ?് ◼ േയശുവിെന (5:31).

77. േയശുവിെനൈദവം ര�ിതാവാ�ി െവ�തിന് സാ�ികൾആെരാെ�യാണ?്
◼ അെ�ാസ്തല�ാരും പരിശു�ാ�ാവും (5:32).

78. േകാപപരവശരായി അെ�ാസ്തല�ാെര ഒടു�ി�ളവാൻ ഭാവി�ത്ആരാണ?്
◼ ന�ായാധിപസംഘം (5:33).

79.സർ�ജന�ിനുംബഹുമാനമു�ധർേ�ാപേദഷ്ടാവായ പരീശൻആരാണ?് ◼ ഗമാലീേയൽ (5:34).

80.താൻ മഹാൻഎ�ു നടി��;ഏകേദശം നാ�ൂറു പുരുഷ�ാെര ഒ�ം കൂ�ിയതാരാണ?്
◼ തദാസ് (Theudas) (5:36). [താൻ മശീഹയാെണ�്അവകാശെ���െകാ�ാണ്ത��ദാസ് ജനെ�
വശീകരി�ത്.ഇത്എ.ഡി. 6-ന് മു�ു� ഒരു സംഭവമാണ]്.

81.ചാർ�ലിെ�കാല�ുഎഴുേ���ജനെ�തെ�പ�ം േചരുവാൻ വശീകരി�� നശി��േപായവൻ
ആരാണ?്
◼ ഗലീല�ാരനായയൂദാ (5:37). (എ.ഡി. 6-ൽ േറാമൻ ഭരണാധികാരികൾ െയഹൂദ�യിൽ ജനസംഖ�
എടു�ു�കാല�്കലഹമു�ാ�ിയ ഒരാൾ.കുേറെന�ാസ്ബലം �പേയാഗി�് ഇതിെനഅടി�മർ�ി).

82. 'ഈആേലാചനേയാ �പവൃ�ിേയാ മാനുഷം എ�ു വരികിൽഅതു നശി��േപാകും;ൈദവികം എ�ിേലാ
നി�ൾ�ുഅതു നശി�ി�ാൻകഴികയി�'എ�ു ന�ായാധിപസംഘെ�ഉപേദശി�താരാണ?്
◼ ഗമാലീേയൽ (5:38,39).

83. 'തിരുനാമ�ി�ു േവ�ി അപമാനം സഹി�ാൻ േയാഗ�രായി എ�െ�ടുകയാൽസേ�ാഷി�ത്ആരാണ?്
◼ അെ�ാസ്തല�ാർ (5:41).

അ��ായം 6
84.ത�ള�െട വിധവമാെര ദിനം�പതിയു�ശു�ശുഷയിൽ ഉേപ�യായി വിചാരി�� എ�ുആര്ആേരാടാണ്
പിറുപിറു�ത്? ◼ യവനഭാഷ�ാർഎ�ബായഭാഷ�ാരുെട േനെര (6:1).

85. േമശകളിൽശു�ശൂഷ െച�ാൻതിരെ�ടു�വരുെട േയാഗ�തഎ�ായിരു�ു?
◼ ആ�ാവും�ാനവും നിറ�ന�സാ��മു�വർ (6:3).

86. േമശകളിൽശു�ശൂഷി�ാൻഎ�തേപെര തിരെ�ടു�ു?അവർആെരാെ�?
◼ ഏഴു പുരുഷ�ാർ (6:3), സ്െതഫാെനാസ്,ഫിലിെ�ാസ്, െ�പാെഖാെരാസ്, നി�ാേനാർ,തിേമാൻ,
പർെ�നാസ്, നിെ�ാലാെവാസ് (6:5).

87.ഏഴുേപരിൽ െയഹൂദമതാനുസാരിയായഅേ��ാക��ാരൻആരാണ?് ◼ നിെ�ാലാെവാസ് (6:5).

88.കൃപയും ശ�ിയും നിറ�വനായി ജന�ിൽവലിയഅ�ുത�ള�ം അടയാള�ള�ം െചയ്തത്
ആരാണ?് ◼ സ്െതഫാെനാസ് (6:8).

89. സ്െതഫാെനാസിേനാടു തർ�ി�വരിൽഏതു പ�ി�ാരാണ് ഉ�ായിരുനത്?
◼ 'ലിബർ�ീനർ'എ�പ�ി�ാർ (6:9).

90. സ്െതഫാേനാസിേനാടു തർ�ി�വരിൽഎ�ത േദശ�ാരു�ായിരു�ു?ആെരാെ�?
◼ നാലു േദശ�ാർ;കുേറന,അെലക്സ��ിയ,കിലിക�,ആസ� (6:9).

91. സ്െതഫാെനാസിേനാട് തർ�ി�വർ�്എ�ിേനാടാണ്എതിർ�ു നി�ാൻകഴിയാ�ത്?
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◼ അവൻസംസാരി��ാനേ�ാടുംആ�ാവിേനാടും (6:10).

92. 'ഇവൻ േമാെശ�ുംൈദവ�ി�ും വിേരാധമായി ദൂഷണംപറയു�തുഞ�ൾ േക��'എ�ു
ആെര�ുറി�ാണ് പറ�ത്? ◼ സ്െതഫാെനാസിെന�ുറി�് (6:11).

93.ജനേ�യും മൂ��ാെരയും ശാസ്�തിമാെരയും ഇള�ി, സ്െതഫാെനാസിെന പിടി�� എവിേട�ാണ്
െകാ�ുേപായത്? ◼ ന�ായാധിപസംഘ�ിെ�അടു�േല�് (6:12).

94. ന�ായധിപസംഘ�ിൽഇരു�വർ സ്െതഫാെനാസിെന ഉ��േനാ�ിയേ�ാൽ,അവെ� മുഖം
എ�െനയാണ്ക�ത്? ◼ ഒരുൈദവദൂതെ� മുഖംേപാെല (6:15).

അ��ായം 7
95.ൈദവംഅ�ബാഹാമിനുആദ�മായി �പത��മായത്എവിെടെവ�ാണ?്
◼ െമെസാെ�ാ�ാമ�യിൽ െവ�് (7:1).

96. 'നിെ� േദശെ�യും നിെ� ചാർ��ാെരയും വി��ഞാൻ നിന�ുകാണി�� തരു� േദശ�ിേല�ു
െച��ക'എ�ുൈദവം അ�ബാഹാമിേനാടു പറ�പഴയനിയമഭാഗംഏതാണ?് ◼ ഉ��ി 12:1 (7:3).

97.അ�ബാഹാമിനു 'ഒരു കാലടി'നിലംേപാലുംഅവകാശം െകാടു�ാ�ത്ഏതു േദശ�ാണ?്
◼ കനാനിൽ (യി�സാേയലിൽ) (7:5).

98.അ�ബാഹാമിെ�സ�തികൾഎ�തവർഷംഅടിമയായി േപാകുെമ�ാണ്ൈദവം പറ�ത്?
◼ നാനൂറു വർഷം (7:6).

99. 'നിെ�സ�തിഅന�േദശ�ുഅടിമയായിേ�ാകും; പിെ�ഞാനവെര തിരി��വരു�ും'എ�ുൈദവം
അ�ബാഹാമിേനാടുഅരുളിെ�യ്ത പഴയനിയമഭാഗംഏതാണ?് ◼ ഉ��ി 15:13,14 (7:6).

100.യിസ്ഹാ�ിെനഎ�താമെ�ദിവസമാണ് പരിേ�ദന കഴി�ത്? ◼ എ�ാമെ�ദിവസം (7:8).

101. േഗാ�തപിതാ��ാർ മി�സയീമിേല�ുവി��കള�ത്ആെരയാണ?് ◼ േയാേസഫിെന (7:9).

102.ൈദവം, മി�സയീമി�ും തെ�സർ�ഗൃഹ�ി�ും അധിപതിയാ�ിെവ�ത്ആെരയാണ?്
◼ േയാേസഫിെന (7:10).

103. മി�സയീമിേല�് കുടിേയറിയ യാേ�ാബിെ�കുടുംബംആെകഎ�തേപരായിരു�ു?
◼ എഴുപ��ുേപർ (7:14).

104.യാേ�ാബിെനയും മ�െളയും ഏവിെടയാണ്അട�ിയത്?ആേരാട് വിലെകാടു�ു വാ�ിയ
ക�റയിലാണ്അട�ിയത്? ◼ േശേഖമിൽ;എേ�ാരിെ� മ�േളാടു വാ�ിയ�ല�് (7:16).
[െശേഖമിെ� പിതാവാണ്ഹേമാർ. ഉ�, 34:2.ഹേമാരിെ� �ഗീ�ുരൂപമാണ്എേ�ാർ].

105. േമാെശ ജനി�േ�ാൾഎ�െനയു�വനായിരു�ു? ◼ ദിവ�സു�രൻ (7:20).

106. േമാെശെയഎടു�ു വളർ�ിയത്ആരാണ?് ◼ ഫറേവാെ� മകൾ (7;21).

107. മി�സയീമ�രുെട സകല�ാനവും അഭ�സി�� വാ�ിലും �പവൃ�ിയിലുംസമർ�നായി�ീർ�ത്
ആരാണ?് ◼ േമാെശ (7:22).

108. േമാെശഎ�ത വയ�ായേ�ാഴാണ് യി�സാേയൽ മ�ളായതെ�സേഹാദര�ാെര െച�ു ക�ത്?
◼ നാ�തു വയ�് (7:23).

109. പീഡിത�ു േവ�ി �പതി�കിയ െചയ്തത്ആരാണ?് ◼ േമാെശ (7:24).

110.ൈദവം താൻ മുഖാ�രംഅവർ�ു ര�നല്കും എ�ു സേഹാദര�ാർ �ഗഹി�ുംഎ�ു നിരൂപി�ത്
ആരാണ?് ◼ േമാെശ (7:25).

111. നിെ�ഞ�ൾ�ുഅധികാരിയും ന�ായകർ�ാവും ആ�ിയതുആർ?എ�ുആേരാടാണ് േചാദി�ത്?
◼ േമാെശേയാട് (7:27).



7

112. േമാെശഓടിേ�ായി പാർ� േദശം ഏതാണ?് ◼ മിദ�ാൻേദശം (7:29).

113. േമാെശയ്�് എ�ത വയ���േ�ാഴാണ്സീനായി മരുഭൂമിയിൽൈദവദൂതൻഅ�ിജ�ാലയിൽഅവനു
�പത��നായത്? ◼ എൺപത് (7:23, 30).

114. േമാെശയ്�് ൈദവം തെ�പരിചയെ�ടു�ിയത്എ�െനയാണ?്
◼ അ�ബാഹാമിെ�യും യിസ്ഹാ�ിെ�യും യാേ�ാബിെ�യുംൈദവം (7:22).

115. 'നീ നില്�ു��ലംവിശു� ഭൂമിയാകയാൽകാലിൽനി�ു െചരി��ഊരി�ളക'എ�ുൈദവം
ആേരാടാണ് പറ�ത്? ◼ േമാെശേയാട് (7:33).

116.ൈദവം യി�സാേയൽജന�ിന്അധികാരിയും വീെ�ടു��കാരനുംആ�ിഅയ�ത്ആെരയാണ?്
◼ േമാെശെയ (7:35).

117.എ�ത വർഷമാണ് േമാെശ,അതിശയ�ള�ം അടയാള�ള�ം െചയ്തു ജനെ�നട�ിെ�ാ�ുവ�ത്?
◼ നാ�തു വർഷം (7:36).

118.ജീവനു�അരുള�ാടു ലഭി�വൻആരാണ?് ◼ േമാെശ (7:38).

119.കാള�ു�ിെയ ഉ�ാ�ിഅതിനുബലികഴി�താരാണ?് ◼ യി�സാേയൽജനം (7:41).

120.യി�സാേയൽഗൃഹേമ, നി�ൾ മരുഭൂമിയിൽഎനി�ുനാ�തുസംവ�രം ഹനനയാഗ�ള�ം ........
എ�ാൽഞാൻനി�െളബാബിേലാ���റം �പവസി�ി�ുംഈ �പവചനഭാഗംഏതാണ?്
◼ ആേമാസ് 5:25-27 (7:42-43).

121. മരുഭൂമിയിൽസാ��കൂടാരം ഏതു മാതൃകയിലാണ് ഉ�ാ�ിയത്?
◼ ൈദവം േമാെശയ്�് കാണി�� െകാടു� �പകാരം (7:44 - പുറ, 25:40)

122.ജാതികള�െടഅവകാശ�ിേല�് ജനെ�ആരുെട േനതൃത��ിലാണ് െകാ�ുവ�ത്?
◼ േയാശുവയുെട (7:45).

123.ൈദവ�ിനു ഒരു വാസ�ലം ഉ�ാ�ുവാൻഅനുവാദം അേപ�ി�താര്?ആലയം പണിതതാര്?
◼ ദാവീദ് (7:46),ശേലാേമാൻ (7;47).

124."സ�ർ�ംഎനി�ുസിംഹാസനവും ഭൂമി എെ� പാദപീഠവും ആകു�ു.........ഇെതാെ�യും എെ�
ൈകയ�േയാ ഉ�ാ�ിയതു"ഈപഴയനിയമഭാഗംഏതാണ?് ◼ െയശ�ാവ് 66:1,2 (7:49,50).

125.എ�ായ്േപാഴും പരിശു�ാ�ാവിേനാടു മറു�ു നി� ജനംഏതാണ?് ◼ യി�സാേയൽജനം (7:51).

126.ൈദവദൂത�ാരുെട നിേയാഗ�ളായി ന�ായ�പമാണം �പാപി�� എ�ിലുംഅതു �പമാണി�ി�ി�ാ�ത്
ആരാണ?് ◼ െയഹൂദ�ാർ (7:53).

127. "ഇതാ,സ�ർ�ം തുറ�ിരി�ു�തും മനുഷ�പു�തൻൈദവ�ിെ�വല�ു ഭാഗ�ു നില്�ു�തും
ഞാൻകാണു�ു"എ�ു പറ�ഭ�നാരാണ?് ◼ സ്െതഫാെനാസ് (7;55,56).

128. സ്െതഫാെനാസിെന കെ�റി�വരുെട വസ്�തം സൂ�ി�ബാല��ാരൻആരാണ?് ◼ ശൗൽ (7:58).

129. 'കർ�ാവായ േയശുേവ,എെ�ആ�ാവിെനൈകെ�ാേ�ണേമ'എ�ും, 'കർ�ാേവ,അവർ�ു
ഈപാപം നിറു�രുേത'എ�ും നിലവിളി�� പറ�താരാണ?് ◼ സ്െതഫാെനാസ് (7:59,60). ('കർ�ാേവ,
ഇവരുെടേമൽഈപാപം ചുമ�രുേത'എ�ാണ്ശരിയായ പരിഭാഷ. Lord, lay not this sin to their charge).

130.ൈ�കസ്തവസഭയുെടആദ�െ�ര�സാ�ിആരാണ?് ◼ സ്െതഫാെനാസ് (7:60).

അ��ായം 8
131. സ്െതഫാെനാസിെന െകാല െചയ്തത്ആർ�ാണ്സ�തമായിരു�ത്? ◼ ശൗലിന് (8:1).

132.സഭെയ മുടി��േപാ�ത്ആരാണ?് ◼ ശൗൽ (8:3).
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133.ശമര�പ�ണ�ിൽ െച�ു �കിസ്തുവിെന �പസംഗി�താരാണ?് ◼ ഫിലിെ�ാസ് (8:5).

134.ഫിലിെ�ാസ് പറയു�തുഏകമനേ�ാെട ശമര�ർ �ശ�ി�ത്എ�ുെകാ�ാണ?്
◼ ഫിലിെ�ാസ് െചയ്തഅടയാള�ൾകാൺകയും േകൾ�യും െചയ്കയാൽ (8:6).

135.താൻ മഹാൻഎ�ു പറ�ുശമര� പ�ണ�ിൽആഭിചാരം െചയ്തു േപാ�താരാണ?്
◼ ശിേമാൻ (8:9).

136.ശമര�യിലു�വർഎ�ു പറ�ാണ്ആഭിചാരകനായശിേമാെന �ശ�ി��േപാ�ത്?
◼ 'ഇവൻ മഹതിഎ�ൈദവശ�ി' (8:10).

137.ശമര�ർൈദവവചനംൈകെ�ാ�ു എ�ു േക�ി��, െയരൂശേലമിൽ നി�്ആെരെയാെ�യാണ്
ശമര�യിേല�്അയ�ത്? ◼ പെ�താസിെനയും േയാഹ�ാെനയും (8:14).

138.അെ�ാസ്തല�ാർൈക െവ�േ�ാൾ പരിശു�ാ�ാവു ലഭി�ത്ആർ�ാണ?് ◼ ശമര�ർ�് (8:17).

139.അെ�ാസ്തല�ാർ�് പണംെകാടു�്ആ�ദാന�ിനു�അധികാരം വാ�ാൻ �ശമി�ത്ആരാണ?്
◼ ആഭിചാരകനായശിേമാൻ (8:18,19).

140. 'നിെ�ഹൃദയംൈദവസ�ിധിയിൽ േനരു�ത�ായ്കെകാ�ുഈകാര��ിൽ നിന�ുപ�ും
ഓഹരിയുമി�'എ�്ആര്ആേരാടു പറ�ു? ◼ പെ�താസ് ശിേമാേനാട് (8:21).

141. 'ൈക���പകയിലുംഅനീതിയുെട ബ�ന�ിലും'അകെ��ിരി�ു�ത്ആരാണ?്
◼ ശിേമാൻ (8:23).

142.കർ�ാവിെ� ദൂതൻഫിലിെ�ാസിേനാടു:എവിേട�ു േപാകാനാണ് പറ�ത്?
◼ ഗെസ�ു�നിർ�നമായ വഴിയിേല�് (8;26).

143. ഗെസ�ു�വഴിയിൽ െച�േ�ാൾ,ഏതു രാ�ിയുെട ഷ�െനയാണ്ഫിലിെ�ാസ് ക�ത്?
◼ ക��എ�ഐേത�ാപ�ാ രാ�ിയുെട (8:27). [ആ�ഫി�യുെട വടേ�അ��ാണ്എേത�ാപ�].

144.ഷ�െ� െതാഴിൽഎ�ായിരു�ു? ◼ ഭ�ാരവിചാരകൻ (8:27).

145. 'നീഅടു�ുെച�ു േതരിേനാടു േചർ�ുനട�'എ�ു ഫിലിെ�ാസിേനാടു പറ�ത്ആരാണ?്
◼ ആ�ാവ് (8:39).

146.ഷ�ൻേതരിലിരു�ു വായി� പുസ്തകേമതാണ?്വാക�േമതാണ?്
◼ െയശ�ാ �പവചനം 53:7,8. (8:28, 32,33).

147. 'ഇതാ െവ�ം;ഞാൻ സ്നാനംഏല്�ു�തിനുഎ�ു വിേരാധം'എ�ുഷ�ൻേചാദി�തിന്
ഫിലിേ�ാസിെ� മറുപടിഎ�ായിരു�ു?
◼ 'നീ പൂർ�ഹൃദയേ�ാെട വിശ�സി�ു�ു എ�ിൽആകാം' (8:27,28).

148.കർ�ാവിെ�ആ�ാവ്അസ്േതാദിേല�് എടു�ു െകാ�ുേപായത്ആെരയാണ?്
◼ ഫിലിെ�ാസിെന (8:39,40).

അ��ായം 9
149.ശൗൽ മഹാപുേരാഹിതേനാട്അധികാരപ�തം വാ�ിയത്എവിെടയു� �കിസ്തുശിഷ��ാെര
പിടി��െകാ�ു വരാനാണ?് ◼ ദമസ്െകാസിൽ (9:1,2).

150. 'ശൗേല,ശൗേല, നീ എെ� ഉപ�ദവി�ു�തുഎ�ു'എ�ു േചാദി�താരാണ?് ◼ േയശു (9:4,5).

151.ശൗൽഎ�തദിവസം ക��കാണാെതയും തി�ുകേയാ കുടി�േയാ െച�ാെതയും ഇരു�ു?
◼ മൂ�ു ദിവസം (9:9).

152.കർ�ാവു ദർശന�ിൽസംസാരി� ദമസ്െകാസിെല ശിഷ�ൻആരായിരു�ു? ◼ അനന�ാസ് (9:10).

153. േനർ�ീഥി എ� െതരുവിൽആരുെട വീ�ിലാണ് തർെസാസുകാരനായശൗൽതാമസി�ിരു�ത്?
◼ യൂദയുെട വീ�ിൽ (9:11). [േനർ�ീഥി: ദമസ്െകാസിെല ഒരു �പാചീന െതരുവ്].
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154.ശൗൽ �പാർ�ി�േ�ാൾക�കാഴ്ച എ�ാണ?്
◼ അനന�ാസ്എെ�ാരു പുരുഷൻതെ�േമൽൈക െവ�ു�തു (9:12).

155.ജാതികൾ�ും രാജാ��ാർ�ും യി�സാേയൽമ�ൾ�ും മു�ിൽകർ�ാവിെ� നാമം വഹി�ാൻ
തിരെ�ടു�പാ�തംആരാണ?് ◼ ശൗൽ (9:15).

156. 'േയശു തേ� �കിസ്തു'എ�ു െതളിയി�� ശൗൽ െയഹൂദ�ാെര മി�ാതാ�ിയത്എവിെടയാണ?്
◼ ദമസ്െകാസിൽ (9:22).

157.ആെരയാണ് െകാ�യിലാ�ി മതിൽവഴിയായി ഇറ�ിവി�ത്?എവിെടെവ�്?
◼ ശൗലിെന (9:25), ദമസ്െ�ാസിൽ (9:22).

158.ആരാണ്ശൗലിെന കൂ�ിഅെ�ാസ്തല�ാരുെടഅടു�ൽ െച�തും,അവെന�ുറി�� സാ��ം
പറ�തും? ◼ ബർ�ബാസ് (9:27).

159.യവനഭാഷ�ാരായ െയഹൂദ�ാർ ശൗലിെന െകാ�ാൻ േനാ�ിയേ�ാൾ,അതറി�സേഹാദര�ാർ
എ�ു െചയ്തു? ◼ ശൗലിെനൈകസര�യിേല�ുംഅവിെടനി�ു തർെസാസിേല�ുംഅയ�� (9:29,30).

160.ശൗലിെ� മാനസാ��ിനു േശഷം ഏെതാെ� േദശ�ാണ്സമാധാനം ഉ�ായത്?
◼ െയഹൂദ�ാ , ഗലീല,ശമര� എ�ിവിട�ളിൽ (9:31).

161. പെ�താസ് സൗഖ�മാ�ിയ ലു�യിെല പ�വാതേരാഗി എ�തവർഷമായി േരാഗബാധിതനാണ?്അവെ�
േപെര�്? ◼ എ��വർഷം;ഐെനയാസ് (9:32-34).

162.ഐനയാസിെ�സൗഖ�ം ക�് കർ�ാവി�േല�് തിരി�ത്ഏെതാെ� േദശ�ാരാണ?്
◼ ലു�യിലും ശാേരാനിലും പാർ�ു�വർ (9:35).

163. േയാ�യിൽസൽ�പവൃ�ികള�ം ധർ��ള�ം െചയ്തുേപാ�ശിഷ�ആരാണ?് ◼ തബീഥാ (9:36).

164.തബീഥാഎ� േപരിനർ�ംഎ�ാണ?് ◼ േപടമാൻ (9:36).

165. േയാ�യിൽഎ�ും �പസി�മായസംഗതി എ�ാണ?് ◼ തബീഥാെയ ഉയിർ�ി�ത് (9;41,42).

166. പെ�താസ് േയാ�യിൽതാമസി�ത്ആരുെട വീ�ിലാണ?് ◼ ശിേമാെ� വീ�ിൽ (9:43).

167. േയാ�യിെല ശിേമാെ� െതാഴിെല�ാണ?് ◼ േതാൽെ�ാ�ൻ (9:43). [േതാൽഊറയ്�ി��
സൂ�ി�ുകയും,തുകൽ�ണി െച���വനുമാണ് േതാൽെ�ാ�ൻ].

അ��ായം 10
168.ൈകസര�യിെല ഇ�ാലികഎ�പ�ാള�ിൽ ഉ�ായിരു�ശതാധിപെ� േപെര�്?
◼ െകാർേ�െല�ാസ് (10:1). [ഇ�ാലിക:ഇ�ലിെയസംബ�ി�അഥവാ,ഇ�ലിയിൽ നി�ു�ഏ�ർ�ം.
ശതാധിപൻ: നൂറു ഭട�ാരുെട നായകൻ].

169. െകാർേ�െല�ാസ് പകൽഎ�തമണി�ാണ്ൈദവദുതെന ദർശന�ിൽക�ത്?
◼ ഒ�താം മണിേനര�ു (10:3). [ഒ�താം മണിേനരം: ഉ�തിരി�് മൂ�ുമണി].

170. െകാർേ�െല�ാസിെനസംബ�ി�എ�ാണ്ൈദവസ�ിധിയിൽഎ�ിയത്?
◼ �പാർ�നയും ധർ�വും (10:4).

171. േയാ�യിേല�ുആളയ��,ആെരവിളി��വരു�ാനാണ് ദൂതൻ െകാർേ�െല�ാസിേനാടു പറ�ത്?
◼ പെ�താസ്എ�ു മറുേപരു�ശിേമാെന (10:5).

172. േതാൽെ�ാ�നായശിേമാെ� വീടു േയാ�യിൽഏതു ഭാഗ�ാണ?് ◼ കട��റ�് (10:6).

173.ആരാണ്ആറാം മണിേനര�ു �പാർ�ി�ാൻ െവ�ാട�ിൽകയറിയത്?
◼ പെ�താസ് (10:9). [ആറാം മണി: ഉ�യ്�് പ���ു മണി. പകലാേണാരാ�തിയാേണാവ��മാ�ിയി�ി�.
സാധാരണ െയഹൂദ�ാർ മൂ�ുേനരമാണ് �പാർ�ി�ു�ത്; രാവിെല, ഉ�യ്�്,ൈവകി�.്ത�ൂലംഇത്
ഉ�യ്�ു� �പാർ�നയാകും].
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174.തു��ിേപാെല നാലു േകാണും െക�ിയ പാ�തംആകാശ�ുനി�ു വരു�ത് ക�താരാണ?്
◼ പെ�താസ് (10:11). [തു��ി:വീതി കുറ�തും നീളം കൂടിയതുമായ േനരിയ തുണിയാണ് തു��ി.
നീളംകൂടിയ േനരിയ തുണിയിൽ െക�ിയിറ�ിയ പാ�തം എ�ു മന�ിലാ�ാം].

175.ആകാശ�ിൽനി�ും ഇറ�ിവ�പാ�ത�ിൽഎെ�ാെ� ഉ�ായിരു�ു?
◼ ഭൂമിയിെലസകലവിധ നാൽ�ാലിയും ഇഴജാതിയുംആകാശ�ിെല പറവയും (10:12).

176. 'മലിനേമാഅശു�േമാആയെതാ�ും ഞാൻ ഒരുനാള�ം തി�ി�ി�േ�ാ'എ�ു പെ�താസ്
പറ�തിനു� മറുപടിഎ�ായിരു�ു?
◼ ൈദവം ശു�ീകരി�തു നീ മലിനെമ�ു വിചാരി�രുതു (10:14,15).

177.തു��ിയുെട ദർശനം പെ�താസിനുഎ�ത�പാവശ�ം ഉ�ായി? ◼ മൂ�ു �പാവശ�ം (10:16).

178. 'മൂ�ു പുരുഷ�ാർ നിെ�അേന�ഷി�ു�ു;ഞാൻഅവെരഅയ�താകെകാ�ു ഒ�ും
സംശയി�ാെതഅവേരാടു കൂെട േപാക'എ�ു പെ�താസിേനാടു പറ�താരാണ?് ◼ ആ�ാവ് (10:19,20).

179. െയഹൂദ�ാരുെട സകലജാതിയാലും ന�സാ��ംെകാ�വൻആരാണ?് ◼ െകാർേ�െല�ാസ് (10:22).

180. 'എഴുേ�ല്� ,ുഞാനും ഒരു മനുഷ�നെ�ത'എ�ുആര്ആേരാടു പറ�ു?
◼ പെ�താസ് െകാർേ�െല�ാസിേനാട് (10:26).

181. ഒരു മനുഷ�െനയും മലിനേനാഅശു�േനാഎ�ു പറയരുെത�ുആരാണ് പെ�താസിനു കാണി��
െകാടു�ത്? ◼ ൈദവം (10:28.

182. െകാർേ�െല�ാസ് ദർശനം ക�്എ�തദിവസം കഴി�ാണ് പെ�താസ്അവിെട എ�ിയത്?
◼ നാലുദിവസം കഴി�് (10:30). [നാലാകു�ാൾ: നാലുദിവസം മുൻപ]്.

183.ചാർ��ാെരയുംഅടു� സ്േനഹിത�ാെരയും കൂ�ിവരു�ി ൈദവവചനം േകൾ�ാൻ
കാ�ിരു�ത്ആരാണ?് ◼ െകാർേ�െല�ാസ് (10:24, 33).

184. മുഖപ�മി�ാ�ത്ആർ�ാണ?് ◼ ൈദവ�ിന് (10:34).

185.എ�ാവരുെടയും കർ�ാവാരാണ?് ◼ േയശു�കിസ്തു (10:36).

186. പരിശു�ാ�ാവിനാലും ശ�ിയാലുംൈദവം അഭിേഷകം െചയ്തത്ആെരയാണ?്
◼ നസറായനായ േയശുവിെന (10:38).

187. െയഹൂദ�േദശ�ിലും െയരൂശേലമിലും േയശു െചയ്തസകല�ിനും സാ�ികൾആരാണ?്
◼ അെ�ാസ്തല�ാർ (10:39).

188.ജീവികൾ�ും മരി�വർ�ും ന�ായാധിപതിയായി ൈദവ�ാൽനിയമി�െ��വൻആരാണ?്
['ജീവി�ിരി�ു�വർ�ും മരി�വർ�ും ന�ായാധിപതി'എ�ാണ്ശരിയായ പരിഭാഷ]. ◼ േയശു (10:42).

189. 'േയശുവിൽ വിശ�സി�ു�ഏവ�ുംഅവെ�നാമം മൂലം പാപേമാചനം ലഭി�ും'എ�്ആരാണ്
സാ��ം പറ�ിരി�ുനത്? ◼ സകല �പവാചക�ാരും (10:43).

190. പരിശു�ാ�ാവ്എ� ദാനം ജാതികള�െട േമലും പകർ�തുക�ു വിസ്മയി�താരാണ?്
◼ പെ�താസിേനാടുകൂെട വ�പരിേ�ദന�ാരായ വിശ�ാസികൾ (10:46).

191. 'നെ�േ�ാെല പരിശു�ാ�ാവു ലഭി� ഇവെര സ്നാനം കഴി�ി�� കൂടാതവ�ം െവ�ം വില�ുവാൻ
ആർ�ുകഴിയും'എ�ു േചാദി�താരാണ?് ◼ പെ�താസ് (10:47).

അ��ായം 11
192. പെ�താസ് െയരൂശേലമിൽഎ�ിയേ�ാൾ, 'നീഅ�ഗചർ�ികള�െടഅടു�ൽ െച�ുഅവേരാടുകൂെട
ഭ�ി��'എ�ു പറ�ുഅവേനാടു വാദി�താരാണ?് ◼ പരിേ�ദന�ാർ (11:2,3).

193. പെ�താസിേനാടു കൂെട െകാർേ�െല�ാസിെ� ഭവന�ിേല�്എ�ത സേഹാദര�ാർ േപായിരു�ു?
◼ ആറുസേഹാദര�ാർ (11:12)?
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194. 'േയാഹ�ാൻ െവ�ംെകാ�ു സ്നാനം കഴി�ി��; നി�ൾേ�ാ പരിശു�ാ�ാവുെകാ�ു സ്നാനം
ലഭി�ും'എ�ു കർ�ാവു പറ�വാ�ുഓർ�താരാണ?് ◼ പെ�താസ് (11:16).

195. 'ൈദവെ�തടു�ാൻത�വ�ംഞാൻആർ?'എ�ു േചാദി�താരാണ?് ◼ പെ�താസ് (11:17).

196. 'ൈദവം ജാതികൾ�ും ജീവ�പാപ്തി�ായി മാനസാ�രം നല്കിയേ�ാ'എ�ു പറ�ുൈദവെ�
മഹത�െ�ടു�ിയത്ആരാണ?് ◼ െയരൂശേലമിെല വിശ�ാസികൾ (11:18).

197. സ്െതഫാെനാസ് നിമി�ം ഉ�ായ ഉപ�ദവം േഹതുവായി ചിതറിേ�ായവർഎവിെടെയാെ�യാണ്
സ�രി�ത്? ◼ െഫായ്നിക�ാ,കുെ�പാസ്,അെ��ാ�� (11:19).

198.ചിതറിേ�ായവരിൽകുെ�പാസ്കാരും കുേറന�ാരും അെ��ാ��യിൽഎ�ിയേശഷംആേരാടാണ്
സുവിേശഷംഅറിയി�ത്? ◼ യവന�ാേരാട് (11:20).

199.അെ��ാ��യിലു�വർ വചനംൈകെ�ാ�ു എ�ു േക�േ�ാൾ, െയരൂശേലമിൽനി�്ആെരയാണ്
അേ�ാ�യ�ത്? ◼ ബർ�ബാസിെന (11:21,22).

200.ബർ�ബാസ്അെ��ാ��യിൽഎ�ുക�ാണ്സേ�ാഷി�ത്? ◼ ൈദവകൃപ ക�് (11:23).

201. 'ന� മനുഷ�നും പരിശു�ാ�ാവിനാലും വിശ�ാസ�ാലും നിറ�വനും'ആരായിരു�ു?
◼ ബർ�ബാസ് (11:24).

202.ബർ�ബാസ്എവിെടനി�ാണ്ശൗലിെനഅെ��ാ��യിേല�ുകൂ�ിെ�ാ�ുവ�ത്?
◼ തർെസാസിൽ നി�് (11:25).

203.ബർ�ബാസും ശൗലുംഅെ��ാ��യിൽഎ�തനാള��ായിരു�ു? ◼ ഒരു വർഷം (11:26).

204.എവിെടെവ�ാണ്ശിഷ��ാർ�ു �കിസ്ത�ാനികൾഎ�ു േപർ ഉ�ായത്?
◼ അെ��ാ��യിൽ െവ�് (11:26).

205. 'േലാക�ിൽ ഒെ�യും മഹാ�ാമം ഉ�ാകും'എ�ുആ�ാവിനാൽ �പവചി�താരാണ?്
അെതേ�ാൾസംഭവി��? ◼ അഗെബാസ്;�ൗെദ�ാസിെ�കാല�് (11:28). [�ൗെദ�ാസ്:എ.ഡി. 41 മുതൽ
54വെര ഭരി� േറാമൻ ച�കവർ�ി.എ.ഡി. 41 മുതൽ 51വെര നാല �ുപാവശ�ം ഇ�ലിയിലും �ഗീസിലും
പലസ്തീനിലും ഉൾെ�െട േറാമാസാ�മാജ��ിൽ പലയിട�ും കഠിനമായ�ാമമു�ായതായി
ചരി�തകാര�ാർ േരഖെ�ടു�ിയി���്].

206. െയഹൂദ�യിൽ പാർ�ു�സേഹാദര�ാരുെട ഉതവി�ായി ഏതുസഭയിൽ നി�ാണ് ത�ള�െട
�പാപ്തിേപാെല െകാടു�യ�ത്?ആരുെട ക�ിലാണ് െകാടു�യ�ത്?
◼ അെ��ാ��യിൽ നി�് (11:29),ബർ�ബാസിെ�യും ശൗലിെ�യും ക�ിൽ (11:30).

അ��ായം 12
207.സഭയിൽ ചിലെര പീഡി�ിേ��തി�ുൈക നീ�ിയ രാജാവാരാണ?് ◼ െഹേരാദാ (12:1). [െഹേരാദാ
അ�ഗി�ാ ഒ�ാമനാണിയാൾ. മഹാനായ െഹേരാദാവിെ� പു�തനായഅരിേ�ാബുലസിെ� മകൻ].

208.അെ�ാസ്തല�ാരിൽആദ�െ�ര�സാ�ിആരാണ?്
◼ േയാഹ�ാെ�സേഹാദരനായയാേ�ാബ് (12:2).

209.ഏതു െപരുനാളിലാണ് െഹേരാദാ പെ�താസിെന പിടി�� തടവിലാ�ിയത്?
◼ പുളി�ി�ാ�അ��ിെ� െപരുനാൾ (12:3).

210. പെ�താസിെന കാ�ാൻ നാലുവീധം േചകവരു�എ�ത കൂ�െ�യാണ്ഏ�ി�ത്?
◼ നാലുകൂ�െ� (12:4).

211. പെ�താസിെനആരാണ്തടവിൽനി�ും പുറ�ുെകാ�ുവ�ത്? ◼ കർ�ാവിെ� ദൂതൻ (12:7).

212. 'കർ�ാവു തെ� ദൂതെനഅയ�� െഹേരാദാവിെ�ക�ിൽനി�ും െയഹൂദജന�ിെ�സകല
�പതീ�യിൽനി�ും എെ�വിടുവി��'എ�ു പറ�താരാണ?് ◼ പെ�താസ് (12:11).
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213.തടവിൽനി�ു ര�െപ� പെ�താസ്ആരുെട വീ�ിലാണ് െച�ത്?
◼ മർെ�ാസ്എ�ു മറുേപരു� േയാഹ�ാെ�അ�മറിയയുെട വീ�ിൽ (12:12).

214. പെ�താസ് പടി��രവാതിൽ�ൽമു�ിയേ�ാൾആരാണ് വിളിേകൾ�ാൻഅടു�ുവ�ത്?
◼ േരാദാ എെ�ാരു ബാല��ാര�ി (12:13).

215. മറിയയുെട വീ�ിലുളവർ 'നിന�ു �ഭാ�ു�ു'എ�ു പറ�താേരാടാണ?് ◼ േരാദാേയാട് (12:15).

216.താൻ ര�െപ� വിവരംആേരാടറിയി�ാനാണ് പെ�താസ് മറിയയുെട വീ�ിലു�വേരാട് പറ�ത്?
◼ യാേ�ാബിേനാടും േശഷം സേഹാദര�ാേരാടും (12:17).

217.തടവിൽ നി�് ര��പാപി� പെ�താസ്എവിെടയാണ് േപായി പാർ�ത്? ◼ ൈകസര�യിൽ (12:19).

218. െഹേരാദാവിെ� േദശ�ുനി�്ആർ�ാണ്ആഹാരം കി�ിെ�ാ�ിരു�ത്?
◼ േസാര�ർ�ുംസിേദാന�ർ�ും (12:20).

219. െഹേരാദാവിെ� പ�ിയറ�ാരെ� േപെര�ാണ?് ◼ �സ്െതാസ് (12:20). [പ�ിയറ: രാജാവിെ�
ഉറ�റ. 1രാജാ, 1:15. പ�ിയറ�ാരൻ: രാജാവിെ� പ�ിയറസൂ�ി��കാൻ].

220. 'ഇതു മനുഷ�െ�ശബ്ദമ� ഒരു േദവെ�ശബ്ദം അേ�ത'എ�ു ജനംആർ�ത്ആെര�ുറി�ാണ?്
◼ െഹേരാദാവ് (12:22).

221.കർ�ാവിെ� ദൂതൻഅടി�ി�് കൃമി�ുഇരയായി �പാണെന വി� രാജാവ്?
◼ െഹേരാദാവ് (12:23). [െഹേരാദാ അ�ഗി�ാ ഒ�ാമൻ].

222.ബർ�ാബാസും ശൗലും ശു�ശൂഷ നിവർ�ി� േശഷം െയരൂശേലംവി�� േപാ�േ�ാൾആെരയാണ്
കൂെട െകാ�ുേപാ�ത്? ◼ മർെ�ാസ്എ�ു മറുേപരു� േയാഹ�ാെന (12:25).

അ��ായം 13
223.അെ��ാ��സഭയിൽഎ�ത �പവാചക�ാരും ഉപേദഷ്ടാ��ാരും ഉ�ായിരു�ു?ആെരാെ�?
◼ അ�ുേപർ;ബർ�ബാസ്, നീഗർഎ�ു േപരു�ശിേമാൻ,കുേറന�ാരനായ ലൂെക�ാസ്, മനാേയൻ,
ശൗൽ (13:1).

224.ഇട�പഭുവുമായ െഹേരാദാേവാടുകൂെട വളർ�വൻആരാണ?്
◼ മനാേയൻ (31:1). [ഇട�പഭു: ഒരു �പേദശ�ിെ� നാലിെലാ�ുഭാഗം ഭരി�ു�വനാണ് ഇട�പഭു. െഹേരാദാ
അ�ി�ാസും (മ�ാ, 14:1), െഹേരാദാ ഫിലിെ�ാസും (ലൂെ�ാ, 3:1)ഇട�പഭു��ാരായിരു�ു].

225. ലുെക�ാസിെ� േദശേമതാണ?് ◼ കുേറന (13:1).

226.അെ��ാ��യിലു�വർകർ�ാവിെനആരാധി��ം ഉപവസി��ം െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ,
ആെരെയാെ�തെ� േവലയ്�ായി േവർതിരി�ാനാണ് പരിശു�ാ�ാവ് പറ�ത്?
◼ ബർ�ബാസിെനയും ശൗലിെനയും (13:2).

227.ബർ�ബാസിെനയും ശൗലിെനയും ഒ�ാം മിഷണറി യാ�തയ്�ായി പരിശു�ാ�ാവ് പറ�യ�ി�,്
അവർഎവിെടനി�ാണ്ക�ൽകയറിയത്?എവിേട�ുേപായി?
◼ െസലൂക�യിൽ നി�്;കുെ�പാസ് ദ�ീപിേല�് (13:4). [ഒ�ാം മിഷണറിയാ�ത 13-14അ��ായ�ൾ].

228.അെ��ാ��യിൽ നി�് പുറെ�� ശൗലുംബർ�ബാസുംആദ�ം സുവിേശഷംഅറിയി��ലം
ഏതാണ?് ◼ സലമീസ് (13:5).

229. ഒ�ാം സുവിേശഷയാ�തയിൽബർ�ബാസിെ�യും ശൗലിെ�യും ഭൃത�ൻആരായിരു�ു?
◼ േയാഹ�ാൻ (13:5). [മർെ�ാസ്എ�ു മറുേപരു� േയാഹ�ാൻ].

230.ബർ�ബാസിെനയും ശൗലിെനയും വരു�ി ൈദവവചനം േകൾ�ാൻആ�ഗഹി� േദശാധിപതി
ആരാണ?്അവൻഏതു ദീപിെല േറാമൻ േദശാധിപതിയാണ?്
◼ െസർെ��ാസ് പൗെലാസ് (13:7);കുെ�പാസ് ദീപിെല (13:6).

231.ബു�ിമാനായ െസർെ��ാസ് പൗെലാസിെ�കൂെടആയിരു�ക��പവാചകൻആരാണ?്
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◼ ബർേയശു (13:6,7).

232.ബർേയശു എ� േപരിനർ�ം? ◼ എലീമാസ്എ�വിദ�ാൻ (13:8).

233.ആരാണ് പരിശു�ാ�പൂർ�നായി ബർേയശു എ�ക��പവാചകെനഅ�നാ�ിയത്?
◼ പൗെലാസ്എ�ും േപരു�ശൗൽ (13:9-11). [13:9-മുതലാണ്ശൗൽഎ�എ�ബായ േപരിൽനി�ു
പൗെലാസ് (െചറിയവൻ)എ�േറാമൻ നാമ�ിേല�് മാറു�ത്. 1െകാരി, 15:9;എെഫ, 3:8].

234.ബർേയശുഅ�നായതുക�് കർ�ാവിെ� ഉപേദശ�ിൽവിസ്മയി�� വിശ�സി�താരാണ?്
◼ െസർെ��ാസ് പൗെലാസ് (13:12).

235.എവിെടെവ�ാണ് േയാഹ�ാൻപൗെലാസിെനയും ബർ�ബാസിെനയും വി��പിരി�ത്?
◼ െപർ�യിൽ െവ�് (13:13). [െപർ�: പംഫുല�യുെട തല�ാന നഗരം].

236. പൗെലാസിെ�ആദ�െ� �പഭാഷണംഏതു േദശെ�പ�ിയിൽ െവ�ായിരു�ു?
◼ പിസിദ�യിേലഅെ��ാ��യിൽ (13:14).

237.ൈദവം ഭുജവീര�ംെകാ�് പുറെ�ടുവി� ജനേമതാണ?് ◼ യി�സാേയൽജനം (13:17).

238.കനാൻേദശ�ിെലഎ�ത ജാതികെള ഒടു�ിയാണ് േദശം യി�സാേയലിനുഅവകാശമായി െകാടു�ത്?
◼ ഏഴു ജാതികെള (13:19).

239. ന�ായാധിപ�ാരുെട കാലംഎവിെട വെരയായിരു�ു? ◼ ശമൂേവൽ �പവാചകൻവെര (13:20).

240. െബന�ാമീൻ േഗാ�തജനായകീശിെ� മകൻശൗൽഎ�തവർഷം രാജാവായിരു�ു?
◼ നാ�തു വർഷം (13:21).

241.ൈദവം തനി�ു േബാധി� പുരുഷനായി ക�ു രാജാവായി വാഴി�താെരയാണ?് ◼ ദാവീദ് (13:22).

242. 'അവൻഎെ�ഹിതംഎ�ാം െച��ം'എ�ു ദാവീദിെന�ുറി�് സാ��ം പറ�ത്ആരാണ?്
◼ ൈദവം (13:22).

243.ആരുെട സ�തിയിൽനി�ാണ്ൈദവം വാഗ്ദ�ം െചയ്ത േയശു എ�ര�ിതാവിെന െകാടു�ത്?
◼ ദാവീദിെ� (13:23).

244. േയശുവിെ� വരവിനു മുെ�യി�സാേയൽജന�ിനു മാനസാ�ര�ിെ� സ്നാനം �പസംഗി�താരാണ?്
◼ േയാഹ�ാൻ (13:24).

245. മരണ�ി�ു ഒരു േഹതുവും കാണാ�ി��ം േയശുവിെന െകാേ�ണംഎ�ു െയഹൂദ�ാർ
അേപ�ി�ത്ആേരാടാണ?് ◼ പീലാെ�ാസിേനാട് (13:28).

246. 'നീ എെ� പു�തൻ;ഇ�ുഞാൻനിെ�ജനി�ി��'എ�ു ര�ാം സ�ീർ�ന�ിെല വാക�േമതാണ?്
◼ 2:7 (13:33).

247. 'ദാവീദിെ��ിരമായു�വിശു�കൃപകെളഞാൻനി�ൾ�ുനല്കും'എ�ു �പവചി�ിരി�ു�
പുസ്തകേമതാണ?് ◼ െയശ�ാവ് 55:3 (13:34).

248. 'നി�ള�െട കാല�ുഞാൻ ഒരു �പവൃ�ി െച���ു; നി�േളാടു വിവരി�ാൽ നി�ൾവിശ�സി�ാ�
�പവൃ�ി തേ�'ഈ�പവചനംഏതാണ?് ◼ ഹബ�ൂക് 1:5 (13:40).

249. 'നീ ഭൂമിയുെടഅ�േ�ാളവും ര�ആേക�തി�ുഞാൻനിെ�ജാതികള�െട െവളി�മാ�ി
െവ�ിരി�ു�ു'എ�്ആരാണ് �പവചി�ത്? ◼ െയശ�ാവ് 49:6 (13:47).

250. നിത�ജീവ�ായി നിയമി�െ��വർഎ�ാവരും വിശ�സി�ുകയും,ൈദവവചനെ�
മഹത�െ�ടു�ുകയും െചയ്തത്ഏതു േദശ�ിെല ജാതികളാണ?്
◼ അെ��ാ��യിെല (13:14, 48). [പിസിദ�യിേലഅെ��ാ��].

251.അെ��ാ��യിൽനി�് പൗെലാസുംബർ�ബാസും ത�ള�െട കാലിെല െപാടി ത�ി�ള�ത്
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എവിേട�ാണ് േപായത്? ◼ ഇേ�ാന�യിേല�ു (13:51). [ഇേ�ാന�:ഏഷ�ാൈമനറിെല ഒരു �പാചീന പ�ണം].

അ��ായം 14
252. െയഹൂദ�ാരിലും യവന�ാരിലും വലിേയാരു പുരുഷാരം വിശ�സി�ാൻത�വ�ംഅെ�ാസ്തല�ാർ
സംസാരി�ത്എവിെടയാണ?് ◼ ഇേ�ാന�യിൽ (14:1).

253. പൗെലാസിെ�യും ബർ�ബാസിെ�യും ക�ാൽഅടയാള�ള�ം അ�ുത�ള�ം ഉ�ാകുവാൻ വരം
നല്കിയത്എവിെട െവ�ാണ?് ◼ ഇേ�ാന�യിൽ (14:3).

254.ഇേ�ാന�യിൽെവ�്അെ�ാസ്തല�ാെര കെ�റിയാനുംആ�കമി�ാനും ഭാവി�േ�ാൾഅവർ
ഓടിേ�ായത്ഏത് പ�ണ�ളിേല�ാണ?്
◼ ലുസ്�ത, െദർ�എ�ലു�േവാന�പ�ണ�ളിേല�് (14:4-7). [ലു�േവാന�:ഏഷ�ാൈമനറിെല ഒരു
െചറിയ േറാമൻ �പവിശ�യാണ.് െദർ�,ഇേ�ാന�, ലുസ്�ത എ�ിവ ലു�േവാന� പ�ണ�ളാണ]്.

255.അ�യുെട ഗർഭംമുതൽ മുട�നായി ഒരി�ലും നട�ി�ി�ാ�വെന പൗെലാസ്സൗഖ�മാ�ിയത്
എവിെടെവ�ാണ?് ◼ ലുസ്�തയിൽെവ�് (14:8-10).

256. പൗെലാസ് ലുസ്�തയിൽെചയ്തതഅ�ുതം ക�ി��: 'േദവ�ാർ മനുഷ�രൂപ�ിൽന�ുെടഅടു�ൽ
ഇറ�ിവ�ിരി�ു�ു'എ�ു പുരുഷാരം ഏതുഭാഷയിലാണ് നിലവിളി�� പറ�ത്?
◼ ലു�േവാന�ഭാഷയിൽ (14:11).

257. ലുസ്�തയിെല ജന�ൾബർ�ബാസിനും പൗെലാസിനും ഇ� േപരുകൾഎെ�ാെ�യാണ?്
◼ ഇ��ൻഎ�ും,ബുധൻഎ�ും (14:12).

258.ഏത് േ��ത�ിെല പുേരാഹിതനാണ്അെ�ാസ്തല�ാർ�് യാഗം കഴി�ാൻ ഭാവി�ത്?
◼ ഇ��േ��ത�ിെല (14:13).

259.വസ്�തം കീറിെ�ാ�ു പുരുഷാര�ിെ�ഇടയിേല�ുഓടിെ��അെ�ാസ്തല�ാർആെരാെ�?
◼ ബർ�ബാസും പൗെലാസും (14:14).

260. 'ഞ�ൾനി�േളാടുസമസ�ഭാവമു� മനുഷ�ർഅെ�ത'ഏ�ു പറ�ത്ആരാണ?്
◼ അെ�ാസ്തല�ാർ (14:15).

261.ൈദവം തെ��ുറി�് സകലമനുഷ�ർ�ുംസാ��ം നല്കിേ�ാ�ത്എ�െനയാണ?്
◼ �പകൃതിയിലൂെട (14:17). [ന�െചയ്കയുംആകാശ�ുനി�ു മഴയും ഫലപുഷ്ടിയു�കാല�ള�ം
ആഹാരവും സേ�ാഷവും നല്കി].

262.അെ��ാ��യിൽ നി�ും ഇേ�ാന�യിൽ നി�ും വ� െയഹൂദ�ാർആെരയാണ്കെ�റി�ത്?
◼ പൗെലാസിെന (14:19).

263. ലുസ്�തയിൽനി�ു പൗെലാസുംബർ�ബാസും എവിേട�ാണ് േപായത്? ◼ െദർെ��ു (14:20).

264. 'നാംഅേനകം കഷ്ട�ളിൽകൂടിൈദവരാജ��ിൽകടേ��താകു�ു'എ�ു ലുസ്�ത,ഇേ�ാന�,
അേ��ാക� പ�ണ�ളിെല വിശ�ാസികെള �പേബാധി�ി�താരാണ?് ◼ പൗെലാസുംബർ�ബാസും (14:21,22).

265. ഒ�ാം മിഷണറിയാ�തഅവസാനി�ി�്അെ�ാസ്തല�ാർ ക�ൽകയറിഅെ��ാ��യിേല�ു
േപായത്എവിെടനി�ാണ?് ◼ അ�ല�യിൽ നി�് (14:25,26). [അ�ല�: പംഫുല�തീര�ു� ഒരു തുറമുഖം.
അെ��ാ��:ഇത്സുറിയയിെലഅ����യാണ.്ഇവിെടനി�ാണ് മിഷണറിയാ�തആരംഭി�തും].

അ��ായം 15
266.എവിെടനി�ു വ�വരാണ് 'പരിേ�ദനഏൽ�ാ�ാൽ ര� �പാപി�ാൻകഴികയി�'എ�ുപറ�്
പൗെലാസിേനാടുംബർ�ബാസിേനാടും തർ�ി�ത്? ◼ െയഹൂദ�യിൽനി�ു വ�വർ (15:1,2).

267.എവിേട�ു�യാ�തയിലാണ് പൗെലാസുംബർ�ബാസും െഫായ്നീ��യിലും ശമര�യിലും കൂടി കട�ു
ജാതികള�െട മാനസാ�രവിവരംഅറിയി�ത്? ◼ െയരൂശേലമിേല�ു� (15:2,3).

268.ജാതികളിൽനി�ു വിശ�ാസ�ിേല�ുവ�വർ 'പരിേ�ദന കഴി�യും േമാെശയുെട ന�ായ�പമാണം
ആചരി�ുകയും േവണം'എ�ു െയരൂശേലംസഭയിൽ പറ�താരാണ?്
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◼ പരീശപ��ിൽനി�ു വിശ�സി�വർ (15:5).

269.ൈദവം 'െയഹൂദ�ാർ�ും ജാതികൾ�ും ത�ിൽ ഒരു വ�ത�ാസവും െവ�ി�ി�'എ�ു പറ�താരാണ?്
◼ പെ�താസ് (15:9).

270. 'ന�ുെട പിതാ��ാർ�ും നമു�ും ചുമ�ാൻകിഴി�ി�ി�ാ�നുകം'എ�ു പെ�താസ് പറയു�ത്
എ�ിെന കുറി�ാണ?് ◼ ന�ായ�പമാണക�നകൾ (15:10).

271. 'അന�രംഞാൻ ദാവീദിെ� വീണുേപായകൂടാരെ�വീ�ും പണിയും;അതിെ�ശൂന�ശിഷ്ട�െള
വീ�ും പണിതുഅതിെന നിവിർ�ും'ഈ�പവചനഭാഗംഏതാണ?് ◼ ആേമാസ് 9:12 (15:16).

272.ജാതികളിൽ നി�ു വ�വർ 'വി�ഗഹമാലിന��ൾ, പരസംഗം,ശ�ാസംമു�ി��തു, ര�ംഎ�ിവ
വർ�ി�ിരി�ാൻഎഴുേതണം'എ�ു പറ�താരാണ?്
◼ യാേ�ാബ് (15:13, 20). [യാേ�ാബ:്ഇത് േയശുവിെ�സേഹാദരനാണ]്.

273. പൗെലാസിേനാടുംബർ�ബാസിേനാടും കൂെട െയരൂശേലമിൽ നി�ുഅെ��ാ��യിേല�ുഅയ�ത്
ആെരെയാെ�യാണ?് ◼ ബർശബാസ്എ�യൂദെയയും ശീലാസിെനയും (15:22, 27).

274. 'േയശു�കിസ്തുവിെ� നാമ�ി�ു േവ�ി �പാണത�ാഗം െചയ്തവർ'എ�ു െയരൂശേലംസഭ
വിേശഷി�ി�ത്ആെരെയാെ�യാണ?് ◼ ബർ�ബാസും പൗെലാസും (15:25,26).

275.ജാതികളിൽനി�ു ര�ി�െ��വരുെടേമൽഅധികഭാരം ചുമ�രുെത�്ആർെ�ാെ�യാണ്
േതാ�ിയത്? ◼ പരിശു�ാ�ാവിനുംഅെ�ാസ്തല�ാർ�ും (15:28).

276. �പവാചക�ാർആകെകാ�ു അെ��ാ��യിെലസേഹാദര�ാെര �പേബാധി�ി��റ�ി�വർ
ആെരാെ�യാണ?് ◼ യൂദയും ശീലാസും (15:32).

277. ര�ാം മിഷണറി യാ�തയിൽആെര�ൂടി കൂ�ാനാണ്ബർ�ബാസ് ഇ�ി�ത്?
◼ മർെ�ാസ്എ� േയാഹ�ാെന (15:35,36). [ര�ാം മിഷണറിയാ�ത: 15:35-18:22].

278.ആെരാെ�ത�ിലാണ് ഉ�ഗവാദമു�ായി�� േവർപിരി�ത്? ◼ പൗെലാസുംബർ�ബാസും (15:38).

279. ര�ാം സുവിേശഷയാ�തയിൽ പൗെലാസിെ�കൂ�� േവല�ാരൻആരായിരു�ു? ◼ ശീലാസ് (15:39,40).

അ��ായം 16
280.അ�ൻയവനും വിശ�ാസമുേ�ാരു െയഹൂദസ്�തീയുെട മകനുംആരാണ?് ◼ തിെമാെഥെയാസ് (16:1).

281.തിെമാെഥെയാസിെ� ഭവനംഎവിെടയായിരു�ു? ◼ ലുസ്�തയിൽ (16:1).

282. ലുസ്�തയിലും ഇേ�ാന�യിലുമു�സേഹാദര�ാരാൽ ന�സാ��ം െകാ�വൻആയിരു�ു?
◼ തിെമാെഥെയാസ് (16:2).

283. പൗെലാസ് പരിേ�ദന കഴി�ി�ത്ആെരയാണ?് ◼ തിെമാെഥെയാസിെന (16:3).

284.ആസ�യിൽ വചനം �പസംഗി�രുെത�ു വില�ിയതാരാണ?് ◼ പരിശു�ാ�ാവ് (16:6).

285.ബിഥുെന��ു േപാകുവാൻസ�തി�ാ�ത്ആരാണ?് ◼ േയശുവിെ�ആ�ാവ് (16:7).

286. േ�താവാസിൽെവ�് പൗെലാസ് ക� ദർശന�ിൽഏതു േദശ�ാരനായ പുരുഷനാണ് 'നീ കട�ുവ�ു
ഞ�െളസഹായി�'എ�േപ�ി�ത്? ◼ മെ�േദാന� (16:8,9).

287. േറാമ�ാർ കുടിേയറി�ാർ�ിരു� മെ�േദാന�യിെല ഒരു �പധാന പ�ണംഏതാണ?്
◼ ഫിലി�ി (16:11,12)

288.ഫിലി�ിയിൽെവ�് �കിസ്തുവിെനസ�ീകരി�ആദ�വനിതആരാണ?് ◼ ലുദിയ (16:14).

289. ലുദിയഏതു പ�ണ�ിലു�വളാണ?്
◼ തുയൈ�രാ (16:14). [ലുദിയഫിലി�ിയിൽ വ�ു താമസി�� ക�വടം നട�ു�വളാണ]്.
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290. ലുദിയ െചയ്തിരു� െതാഴിെല�ാണ?് ◼ ര�ാംബരം വി�ന (16:14). [കടുംചുവ�� നിറംപിടി�ി�
നൂലുെകാ�ു െനയ്ത വസ്�തമാണ് ര�ാംബരം. രാജാ��ാരും �പഭു��ാരും ര�ാംബരം ധരി�ിരു�ു].

291.ഫിലി�ിയിൽ സ്നാനേമ�ആദ�കുടുംബംഏതാണ?് ◼ ലുദിയയും കുടുംബവും (16:15).

292. 'എെ�കർ�ാവിൽ വിശ�സ്തഎ�ുഎ�ിയിരി�ു�ുെവ�ിൽഎെ�വീ�ിൽ വ�ു പാർ�ിൻ'എ�ു
അെ�ാസ്തല�ാേരാട്അേപ�ി�ത്ആരാണ?് ◼ ലുദിയ (16:15).

293. 'ഈമനുഷ�ർഅത���തനായൈദവ�ിെ� ദാസ�ാർ, ര�ാമാർ�ം നി�േളാടുഅറിയി�ു�വർ'
എ�ു വിളി��പറ�ുെകാ�്ആരാണ് പൗെലാസിെ�യും കൂ�രുേടയും പുറേക നട�ിരു�ത്?
◼ െവളി��ാട�ിയായി ല�ണംപറയു�വൾ (16:16,17).

294. െവളി��ാട�ിയിലു� ഭൂതെ�ഒഴി�ി�ത്ആരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (16:18).

295. പൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും പിടി��െകാ�ുേപായി അധിപതികള�െട മു�ിൽ
നിർ�ിയതാരാണ?് ◼ െവളി��ാട�ിയുെട യജമാന�ാർ (16:19,20).

296.ആെരെയാെ�യാണ് വളെരഅടി�ി�േശഷം തടവിൽആ�ിയത്?
◼ പൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും (16:23).

297.അർ�രാ�തി�ുകാരാഗൃഹ�ിൽ �പാർ�ി�ുകയുംൈദവെ�പാടിസ്തുതി�ുകയും െചയ്തത്
ആെരാെ�യാണ?് ◼ പൗെലാസും ശീലാസും (16:25).

298. ഭൂക�ം ഉ�ായി,കാരാഗൃഹ�ിെ�വാതിലുകൾതുറ�ിരി�ു�തുക�ി�� വാള�രി തെ��ാൻ
െകാ��വാൻ ഭാവി�താരാണ?് ◼ കരാഗൃഹ�പമാണി (16:26,27).

299. 'നിന�ു ഒരു േദാഷവും െച�രുതു;ഞ�ൾഎ�ാവരും ഇവിെട ഉ�േ�ാ'എ�ു ഉറെ�വിളി��
പറ�ത്ആരാണ?് ◼ പൗെലാസ്

300. െവളി�ം േചാദി�� അകേ��ുവ�് വിെറ��െകാ�ു പൗെലാസിെ�യും ശീലാസിെ�യും മു�ിൽ
വീണതാരാണ?് ◼ കാരാഗൃഹ�പമാണി (16:29).

301. 'യജമാന�ാേര, ര� �പാപി�ാൻഞാൻഎ�ു െചേ�ണം'എ�ു േചാദി�താരാണ?്
◼ കാരാഗൃഹ�പമാണി (16:30).

302. 'കർ�ാവായ േയശുവിൽ വിശ�സി�;എ�ാൽനീയും നിെ�കുടുംബവും ര��പാപി�ും'എ�ു
പൗെലാസും ശീലാസുംആേരാടാണ് പറ�ത്? ◼ കാരാഗൃഹ�പമാണിേയാട് (16:31).

303.ഫിലി�ിയിൽ സ്നാനേമ� ര�ാമെ�കുടുംബംഏതാണ?് ◼ കാരാഗൃഹ�പമാണിയുെട (16:33).

304.ൈദവ�ിൽവിശ�സി�തിൽ വീടട�ംആന�ി� കുടുംബംഏതാണ?്
◼ കാരാഗൃഹ�പമാണിയുെട (16:34).

305. 'േറാമപൗര�ാരായഞ�െളഅവർവിസ്താരം കൂടാെത പരസ�മായി അടി�ി�� തടവിലാ�ിയേ�ാ;
ഇേ�ാൾ രഹസ�മായി ഞ�െള പുറ�ാ�ു�ുേവാ?'എ�ു േചാദി�താരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (16:37).

306.തടവു വി�േശഷം പൗെലാസും ശീലാസുംആരുെട വീ�ിേല�ാണ് േപായത്?
◼ ലുദിയയുെട (16:40). [ലുദിയയുെട വീടായിരു�ു ഫിലി�ിയിെലആദ�െ�സഭ. 16:40].

അ��ായം 17
307.ഫിലി�ിയിൽനി�ും പുറെ���േപായ പൗെലാസു ശീലാസും െയഹൂദ�ാരുെട ഒരു പ�ി ഉ�ായിരു�
എവിെടയാണ് െച�ത്? ◼ െത�െലാനീ�യിൽ (17:1). [പ�ി:ശനിയാഴ്ചേതാറും (ശ��്)
തിരുെവഴു�ു പാരായണ�ിനും �പേബാധന�ിനും �പാർ�നയ്�ുമായി കൂടിവരു��ലം.സിനേഗാഗ്
എ�പദെ�യാണ് പ�ിെയ�് പരിഭാഷ െചയ്തിരി�ു�ത്].

308.തിരുെവഴു�ുകെളആധാരമാ�ി പൗെലാസ്എ�ത ശ��ുകളിൽ െത�െലാനീ��േരാടു വാദി��?
◼ മൂ�ു ശ��ിൽ (17:2).
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309. പൗെലാസും ശീലാസും െത�െലാനീ�യിൽആരുെട വീ�ിലാണ് താമസി�ിരു�ത്?
◼ യാേസാെ� (17:6,7).

310. 'ഭൂേലാകെ�കലഹി�ി�വർ ഇവിെടയും എ�ി'എ�ുആെര�ുറി�ാണ് പറയു�ത്?
◼ പൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും (17:6).
306.കലഹംകാരണം െത�െലാനീ�യിെലസേഹാദര�ാർ പൗെലാസിെനയും ശീലാസിെനയും
എവിേട�ാണ്അയ�ത്? ◼ െബേരാവയ്�് (17:10).

311. െത�േലാനീ�യിൽ ഉ�വെര�ാൾ ഉ�മ�ാർആരായിരു�ു? ◼ െബേരാവ�ാർ (17:11).

312.വചനം പൂർ�ജാ�ഗതേയാെടൈകെ�ാ�ത�ാെതഅതുഅ�െനതെ�േയാഎ�ു ദിനം�പതി
തിരുെവഴു�ുകെള പരിേശാധി��േപാ�ത്ആരാണ?് ◼ െബേരാവ�ാർ (17:11).

313. െത�െലാനീ�യിെല െയഹൂദ�ാർ െബേരാവയിലും വ�് കലഹമു�ാ�ിയേ�ാൾ പൗെലാസ്
എവിേട�ാണ് േപായത്? ◼ അേഥന (17:13, 15).

314.അേഥനയിൽആയിരി�ുേ�ാൾ,എ�ുക�ി�ാണ് പൗെലാസിെ� മന�ിനു ചൂടുപിടി�ത്?
◼ നഗര�ിൽനിറ�ിരി�ു�ബിംബ�ൾ (17:16).

315. പൗെലാസിേനാടു വാദി� തത��ാനികൾആെരാെ�യാണ?്
◼ എ�ി�ൂര�രും സ്േതായി�രും (17:18). [എ�ി�ൂര�ർ:ബി.സി. 341-നും 270-നും മേ�� ജീവി�ിരു� �ഗീ�ു
തത�ചി�കനായഎപപ്ി�ൂറ�ിെ�അനുയായികളാണ്എ�ി�ൂര�ർ. സ്േതായി�ർ: േ�ായിസിസ�ിെ�
ഉപ�ാതാവ്ബി.സി. മൂ�ാം നൂ�ാ�ിൽ ജീവി�ിരു� 'സിേനാ'യാണ.്അേ�ഹ�ിെ�അനുയായികളാണ്
സ്േതായി�ർ].

316. 'വിടുവായൻ'എ�ും 'അന�േദവതകെള േഘാഷി�ു�വൻ'എ�ും തത��ാനികൾ പൗെലാസിെന
പറയാൻകാരണെമ�്? ◼ േയശുവിെനയും പുനരു�ാനെ�യും �പസംഗി�െകാ�് (17:18).

317. 'നീ �പസ്താവി�ു�ഈനവീേനാപേദശം എ�ുഎ�ുഅറിവാൻഞ�ൾആ�ഗഹി�ു�ു'
എ�ുപറ�്അേഥനർ പൗെലാസിെനഎവിെടയാണ് െകാ�ുേപായി നിർ�ിയത്?
◼ അരേയാപഗ�ു�ിേ�ൽ (17:19,20).

318. 'വ� പുതുമയും പറകേയാ േകൾ�േയാ െചയ് വാന�ാെത മെ�ാ�ി�ും അവസരമു�വര�'ഇത്
ആെര�ുറി�ാണ് പറയു�ത്? ◼ അേഥനർ (17:21).

319. പൗെലാസ്അേഥനരുെട പൂജാ�ാന�െള ചു�ിനട�ു േനാ�ിയേ�ാൾഎെ�ഴുതിയ േവദി��ാണ്
ക�ത്? ◼ "അ�ാത േദവന 'ുഎെ�ഴുതിയ (17:23).

320.ൈക�ണിയായ േ��ത�ളിൽ വാസം െച�ാ�തും, മാനുഷ�ൈകകളാൽശു�ശൂഷ
ആവശ�െ�ടാ�തുംആരാണ?് ◼ ൈദവം (17:24,25).

321.എ�ാണ്ൈദവം മനുഷ�േരാടു ക�ി�ു�ത്? ◼ എ�ാവരും മാനസാ�രെ�േടണം (17:30).

322. 'താൻനിയമി� പുരുഷൻ (േയശു) മുഖാ�രം േലാകെ�നീതിയിൽ ന�ായം വിധി�ാൻൈദവം ഒരു
ദിവസെ�നി�യി��.'ഏെതാ�ിലാണ് ഇ�ാര�ം ഉറ�ി�ിരി�ു�ത്?
◼ േയശുവിെന മരി�വരിൽനി�ു ഉയിർെ�ഴുേ��ി�തിനാൽ (17:31).

323.അേഥനയിൽ വിശ�സി�വർഎ�തേപരാണ?്ആെരാെ�?
◼ അരേയാപഗ�ാനിയായ ദിെയാനുേസ�ാസും ദമരീസ് എ� സ്�തീയും (17:34). [അരേയാപഗ�ാനി:
അരേയാപഗ േകാടതിയിെലഅംഗം].

അ��ായം 18
324.അേഥനവി�� പൗെലാസ്എവിേട�ാണ് േപായത്? ◼ െകാരി�് (18:1).

325. െയഹൂദ�ാെര�ാവരും േറാമാനഗരം വി��േപാണെമ�് ക�ി�ത്ആരാണ?്
◼ �ൗെദ�ാസ് (18:2). [േറാമാച�കവർ�ി]

326. പൗെലാസ് െകാരി�ിൽആരുെടകൂെട പാർ�ാണ് േവലെചയ്തു േപാ�ത്?
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◼ അക�ിലാസിേനാടും �പിസ്കി�േയാടും (18;2,3).

327.അക�ിലാസിെ� േദശേമതാണ?് ◼ െപാെ�ാസ് (18:2).

328.ശീലാസും തിെമാെഥെയാസും എവിെടനി�ാണ് െകാരി�ിൽവ�് പൗെലാസിേനാട് േചർ�ത്?
◼ മെ�േദാന�യിൽനി�് (18:5).

329. െകാരി�ിൽ പ�ിേയാടുെതാ�� വീടു�ായിരു�ൈദവഭ�ൻആരാണ?്
◼ തീെ�ാസ് യുസ്െതാസ് (18:7).

330.തെ�സകലകുടുംബേ�ാടുംകൂെട കർ�ാവിൽ വിശ�സി� പ�ി�പമാണിആരാണ?്
◼ �കിസ്െപാസ് (18:8).

331. 'നീ ഭയെ�ടാെത �പസംഗി�; മി�ാതിരി�രുതു;ഞാൻനിേ�ാടുകൂെട ഉ�ു;ആരും നിെ�കേ��ം
െചയ്തു േദാഷെ�ടു�ുകയി�;ഈപ�ണ�ിൽഎനി�ുവളെര ജനം ഉ�ു'എ�ുആേരാടാണ്
കർ�ാവ് പറ�ത്? ◼ പൗെലാസിേനാട് (18:9,10).

332. ഒരാ�ും ആറുമാസവും പൗെലാസ്ൈദവവചനം ഉപേദശി��െകാ�ു താമസി�െതവിെടയാണ?്
◼ െകാരി�ിൽ (18:11).

333.അഖായയിൽആര് േദശാധിപതിയായി വാഴുേ�ാഴാണ് െയഹൂദ�ാർ പൗെലാസിെ� േനെരഎഴുേ��ത്?
◼ ഗ�ിേയാൻ (18:2). [േറാമാ ച�കവർ�ിയായ�ൗെദ�ാസ് എ.ഡി. 52-ൽഗ�ിേയാെനഅഖായയിെല
േദശാധിപതിയായി നിയമി��].

334.ഏത് പ�ി�പമാണിെയയാണ് ന�ായാസന�ിെ� മു�ിൽ െവ�� െയഹൂദ�ാർഅടി�ത്?
◼ േസാ�േനസിെന (18:17).

335.എവിെടെവ�ാണ് പൗെലാസ് തനി�ു ഒരു േനർ� ഉ�ായിരു�തിനാൽതല�ൗരം െച�ി�ിത്?
◼ െകം�കയയിൽ െവ�് (18:18).

336. െകം�കയയിൽനി�് �പിസ്കി�േയാടുംഅക�ിലാസിേനാടും കൂെട ക�ൽകയറിയ പൗെലാസ്
എവിെടെ��ാണ്ശു�ശൂഷി�ത്? ◼ എെഫേസാസിൽ (18:18,19).

337. െയരൂശേലമിേല�ു െച�ു,സഭെയവ�നം െചയ്തി�� പൗെലാസ്എവിേട�ാണ് േപായത്?
◼ അെ��ാ��യിേല�് (18:22).

338.അലക്സാ��ിയ�ാരനായ വാൈഗ�ഭവവും തിരുെവഴു�ുകളിൽസാമർ��വുമു� െയഹൂദൻ
ആരാണ?് ◼ അെ�ാേ�ാസ് (18:24).

339. േയാഹ�ാെ� സ്നാനെ��ുറി�� മാ�തം അറി�ിരു�ആ�ാവിൽഎരിവു�വൻആരായിരു�ു?
◼ അെ�ാേ�ാസ് (18:25).

340.അക�ിലാസും �പിസ്കി�യും കൂ�ിെ�ാ�ുേപായി ൈദവ�ിെ� മാർ�ംഅധികം സ്പഷ്ടമായീ
െതളിയി��െകാടു�ത്ആർ�ാണ?് ◼ അെ�ാേ�ാസിന് (18:26).

341. 'േയശു തേ� �കിസ്തു'എ�ു തിരുെവഴു�ുകളാൽ െതളിയി�� അഖായയിെല െയഹൂദ�ാെര
പരസ�മായി ഖ�ി��കള�ത്ആരാണ?് ◼ അെ�ാേ�ാസ് (18:28).

അ��ായം 19
342.അെ�ാെ�ാസ് െകാരി�ിൽഇരി�ുേ�ാൾആരാണ് ഉൾ�പേദശ�ളിൽകൂടിസ�രി��
എെഫേസാസിൽഎ�ിയത്? ◼ പൗെലാസ് (19:1).

343. 'നി�ൾവിശ�സി�ി�� പരിശു�ാ�ാവിെന �പാപി��േവാ'എ�ു പൗെലാസ്എവിെടയു�
വിശ�ാസികേളാടാണ് േചാദി�ത്? ◼ എെഫേസാസിെല (19;2).

344. പരിശു�ാ�ാവ് ഉെ��ുേപാലും േക�ി�ി�ാ�ത്എവിെടയു�ശിഷ��ാരാണ?്
◼ എെഫേസാസിെല (19:2).
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345.എെഫേസാസിെല ശിഷ��ാർഏ�ിരു� സ്നാനംഏതാണ?് ◼ േയാഹ�ാെ� സ്നാനം (19:3).

346. പൗെലാസ്ൈകെവ�േ�ാൾ പരിശു�ാ�ാവ് ലഭി�എെഫേസാസിെല ശിഷ��ാർഎ�തേപരായിരു�ു?
◼ പ��േ�ാളം േപർ (19:6,7).

347.എെഫേസാസിെല പ�ിയിൽൈദവരാജ�െ��ുറി�� സംവാദി��ം സ�തി�ി��ംെകാ�ു പൗെലാസ്
എ�തകാലം �പസംഗി��? ◼ മൂ�ു മാസേ�ാളം (19:8).

348.എെഫെസാസിൽആരുെട പാഠശാലയിലാണ് ദിനം�പതി സംവാദി��േപാ�ത്?
◼ തുറെ�ാസിെ� പാഠശാലയിൽ (19:9).

349.തുറെ�ാസിെ� പാഠശാലയിൽഎ�തകാലംപൗെലാസ് ശു�ശൂഷി��? ◼ ര�ു വർഷേ�ാളം (19:10).

350.ആസ�യിൽ പാർ�ു� െയഹൂദ�ാരും യവന�ാരും എ�ാംകർ�ാവിെ� വചനം േകൾ�ാൻ
സംഗതിയായെത�ാണ?് ◼ തുറെ�ാസിെ� പാഠശാലയിെല ര�ുവർഷെ�ശു�ശുഷ (19:10).

351.ൈദവംആര് മുഖാ�രമാണ്അസാധാരണയായവീര��പവൃ�ികെള െച�ി�ത്? ◼ പൗെലാസ് (19:11).

352. റൂമാലും ഉ�രീയവും േരാഗികള�െടേമൽ െകാ�ുവ�ിടുേ�ാൾസൗഖ�ം ലഭി�ത്എവിെടെവ�ാണ?്
◼ എെഫെസാസിൽ (19:12).

353. 'പൗെലാസ് �പസംഗി�ു� േയശുവിെ� നാമ�ിൽഞാൻനി�േളാടുആണയിടു�ു'എ�ു
ദുരാ�ാവിേനാടു വ�ാജമായി ക�ി�ത്ആരാണ?് ◼ മഹാപുേരാഹിതനായ 'സ്േകവാ'യുെട മ�ൾ (19:13,14).

354. 'േയശുവിെനഞാൻഅറിയു�ു; പൗെലാസിെനയും പരിചയമു�ു;എ�ാൽനി�ൾആർ'എ�ു
േചാദി�താരാണ?് ◼ ദുരാ�ാവ് (19:15).

355. ദുരാ�ാവു� മനുഷ�െ�ആ�കമണ�ാൽന�രും മുറിേവ�വരുമായി ഓടിേ�ായത്എ�തേപരാണ?്
◼ ഏഴുേപർ (19:14, 16).

356.എേഫെസാസിൽ പാർ�ു�സകലരും അറി�ി��;കർ�ാവായ േയശുവിെ� നാമം
മഹിമെ�ടുവാനു�ായസംഗതി ഏതാണ?്
◼ േയശുവിെ� നാമം വൃഥാ ഉപേയാഗി�ി�് ദുരാ�ാവിനാൽ മുറിേവ�ത് (19:17).

357.എെഫെസാസിൽ�ു�ദ�പേയാഗം െചയ്തിരു�വർഎ�ത െവ�ി�ാശു വിലമതി�ു�
പുസ്തക�ളാണ്എ�ാവരും കാൺെകചു��കള�ത്? ◼ അ�തിനായിരം (19:19).

358.എെഫെസാസിൽനി�്ആെരെയാെ�യാണ് പൗെലാസ് മെ�േദാന�യിേല�ുഅയ�ിത്?
◼ തിെമാെഥെയാസിെനയും എരസ്െതാസിെനയും (19:22).

359. െവ�ിെകാ�ു അർെ�മിസ് േദവിയുെട േ��തരൂപ�െള തീർ�ു�ത�ാൻആരാണ?്
◼ െദേമ�തിെയാസ് (19:14).

360. 'ക�ാൽതീർ�തു േദവ�ാർഅ�'എ�ുഎെഫെസാസിലുംആസ�മുഴുവനും സ�തി�ി�വൻ
ആരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (19:26).

361.ആസ�മുഴുവനും ഭൂതലവും ഭജി��േപാരു�വെള�്ആെര�ുറി�ാണ് പറ�ിരി�ു�ത്?
◼ അർെ�മിസ് േദവി (19:27). [അർെ�മിസ്: പുരാണകഥയനുസരി�് സൂയസ് േദവെ� മകളാണ്
അർെ�മിസ്. �ഗീ�ുകാർഡയാനെയ�ും, േറാമാ�ാർഅർെ�മിസ്എ�ും വിളി�ു�ു].

362. പൗെലാസിെ�കൂ��യാ�ത�ാരായ മെ�േദാന�ർആെരാെ�യാണ?്
◼ ഗാെയാസുംഅരിസ്തർേഹാസും (19:29).

363. 'എെഫേസാസ് പ�ണംഅർെ�മിസ് മഹാേദവി�ും േദ�ാവിൽനി�ു വീണബിംബ�ി�ും
േ��തപാലകഎ�ുഅറിയാ�മനുഷ�ൻആർ?'എ�ു പറ�താരാണ?്
◼ പ�ണേമനവൻ (19:35). [േദ�ാവ്:ആകാശം. പ�ണേമനവൻ: പ�ണ�ിെല േരഖകൾസൂ�ി�ു�വനാണ്
പ�ണേമനവൻ. ഗണ�മായഅധികാരവും സ�ാധീനവും ഇയാൾ�ു�്].
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അ��ായം 20
364.എെഫെസാസിെല കലഹംശമി�േശഷം പൗെലാസ്എവിേട�ാണ് പുറെ��� േപായത്?
◼ മെ�േദാെന��ു (20:1).

365.യവനേദശ�ു (െകാരി�്) പൗെലാസ്എ�തമാസം താമസി��? ◼ മൂ�ു മാസം (20:2,3). [യവനേദശം
(�ഗീസ്): �പാചിന �ഗീസിെല പഴ�ം െച�തും, �പമുഖവുമായ പ�ണമാണ് െകാരി�്].

366. പൗെലാസിേനാടുകൂെടആസ�വെരഎ�തേപർ േപായി? ◼ ഏഴുേപർ; േസാപെ�താസ്,അരിസ്തർെഹാസ്,
െസ�ുെ�ാസ്, ഗാെയാസ്,തിെമാെഥെയാസ്,തുഹിെ�ാസ്, െ�താഫിെമാസ് (20:4).

367.ഏതു െപരുനാൾകഴി�ി�ാണ് പൗെലാസും കൂ�രും ഫിലി�ിയിൽ നി�ു ക�ൽകയറി േ�താവാസിൽ
എ�ിയത്? ◼ പുളി�ി�ാ�അ��ിെ� െപരുനാൾ (20:6).

368.ആഴ്ചവ��ിെ� ഒ�ാം ദിവസ�ിൽഅ�ം നുറു�ുവാൻകൂടിവ�തായി പറ�ിരി�ു� േദശം
ഏതാണ?് ◼ േ�താവാസ് (20:7).

369. നി�ദാവശനായി മൂ�ാം ത�ിൽ നി�ു താെഴ വീണുമരി� യൗവന�ാരൻആരാണ?്
◼ യൂ�ിെ�ാസ് (20:8,9).

370. 'ശവ�ിേ�ൽവീണുതഴുകി: �ഭമിേ��ാ;അവെ� �പാണൻഅവനിൽ ഉ�ു'എ�ു പറ�താരാണ?്
◼ പൗെലാസ് (20:10).

371.കഴിയുെമ�ിൽഏതു െപരുനാളിൽ െയരൂശേലമിൽഎേ��തിനാണ് പൗെലാസ്ബ�െ��ത്?
◼ െപ�െകാസ്തുനാൾ (20:16).

372.എവിെടനി�ാണ്എെഫെസാസിേല�ുആളയ�� സഭയിെല മൂ��ാെര വരു�ിയത്?
◼ മിേലെ�ാസിൽ (20:17).

373. 'ഇേ�ാൾ ഇതാ,ഞാൻആ�ാവിനാൽബ�ി�െ��വനായി െയരൂശേലമിേല�ു േപാകു�ു'എ�ു
പറ�ത്ആരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (20:22).

374. 'ബ�ന�ള�ം കഷ്ട�ള�ം കാ�ിരി�ു�ു'എ�ു പരിശു�ാ�ാവു പ�ണം േതാറുംസാ��ം
പറയു�ത്ആെര�ുറി�ാണ?് ◼ പൗെലാസിെന�ുറി�് (20:23).

375. 'നി�െള�േ�യും താൻസ��ര��ാൽസ�ാദി�ിരി�ു�ൈദവ�ിെ�സഭെയ േമയ്പാൻ
പരിശു�ാ�ാവു നി�െളഅ���രാ�ിെവ�ആ�ിൻകൂ�ം മുഴുവെനയും സൂ�ി��െകാൾവിൻ'എ�ു
പൗെലാസ്ആേരാടാണ് പറ�ത്? ◼ സഭകള�െട മൂ��ാേരാട് (20:28).

376.ആരുെടയും െവ�ിേയാ െപാേ�ാ വസ്�തേമാ േമാഹി�ി�ി�ാ�ത്ആരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (20:33).

377. 'വാ�ു�തിെന�ാൾ െകാടു�ു�തു ഭാഗ�ം'എ�ുആരാണ് പറ�ത്?
◼ കർ�ാവായ േയശു (20:35).

അ��ായം 21
378.എവിെടയു�ശിഷ��ാരാണ് പൗെലാസിേനാട് 'െയരൂശേലമിൽ േപാകരുത 'ുഎ�ുആ�ാവിനാൽ
പറ�ത്? ◼ േസാരിലു� (21:3,4).

379.ൈകസര�യിൽആരുെട വീ�ിലാണ് പൗെലാസും കൂ�രും താമസി�ത്?
◼ സുവിേശഷകനായഫിലിെ�ാസിെ� വീ�ിൽ (21:8).

380. 'കന�കമാരും �പവചി�ു�വരുമായ നാലു പു�തിമാർ ഉ�ായിരു�ത്ആർ�ാണ?്
◼ ഫിലിെ�ാസിന് (21:9).

381. പൗെലാസ്ൈകസര�യിൽ പാർ�ുേ�ാൾഏതു �പവാചകനാണ്അവിെട വ�ത്?
◼ അഗെബാസ് (21:10).

382. �പവാചകൻഎവിെടനി�ാണ്ൈകസര�യിൽഎ�ിയത്? ◼ െയഹൂദ�യിൽ നി�ു (21:10).

383. 'പൗെലാസിെ�അര��എടു�ു തെ�ൈകകാലുകെള െക�ി:ഈഅര��യുെട ഉടമ�െന



21

െയഹൂദ�ാർ െയരൂശേലമിൽ ഇ�െനബ�ി�ും'എ�ു �പവചി�താരാണ?് ◼ അഗെബാസ് (21:11).

384.കർ�ാവായ േയശുവിെ� നാമ�ി�ു േവ�ി ബ�ി�െ�ടുവാൻ മാ�തമ� െയരൂശേലമിൽ
മരി�ാനും ഒരു�ിയിരി�ു�ത്ആരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (21:13).

385. പൗെലാസും കൂ�രും െയരൂശേലമിൽഅഥിതികളായി പാർ�ത്കുെ�പാസ്കാരനായഏതുശിഷ�െ�
കൂെടയാണ?് ◼ മ്നാേസാൻ (21:16).

386. െയരൂശേലമിൽ െച�ി�് പൗെലാസും കൂ�രും ഏതുഅെ�ാസ്തലെ�അടു�ലാണ് േപായത്?
◼ യാേ�ാബിെ� (21:18).

387. പൗെലാസ് േനർ�യു�എ�ത പുരുഷ�ാെര കൂ�ിയാണ്ൈദവാലയ�ിൽ െച�ത്?
◼ നാലു പുരുഷ�ാെര (21:23, 26).

388.എവിെടനി�ു വ� െയഹൂദ�ാരാണ് പൗെലാസിെനൈദവാലയ�ിൽക�ി�� പുരുഷാരെ�
ഒെ�യും ഇള�ിഅവെന പിടി�ത്? ◼ ആസ�യിൽ നി�ു (21:27).

389. െയരൂശേലമിൽെവ�് െയഹൂദ�ാർ പൗെലാസിെനതിെരആേരാപി� കു�ംഎ�ാണ?്
◼ വിശു��ലംതീ�ി��കള�ു (21:28).

390. പൗെലാസ്ആെരൈദവാലയ�ിൽകൂ�ിെ�ാ�ുവ�ുഎ�ാണ്അവെന പിടി�വർ നിരൂപി�ത്?
◼ എെഫസ�നായ േ�താഫിേമാസിെന (21:29).

391. െയരൂശേലം ഒെ�യും കല��ിൽആയി എ�ു പ�ാള�ിെ�ആർ�ാണ് വർ�മാനംഎ�ിയത്?
◼ സഹ�സാധിപന് 21:31). [സഹ�സാധിപൻ:ആയിരം ഭട�ാർ�്അധിപൻ].

392. 'കുെറ നാൾ മുെ�കലഹം ഉ�ാ�ി നാലായിരം ക�ാര�ാെര മരുഭൂമിയിേല�ുകൂ�ിെ�ാ�ുേപായ
മി�സയീമ�ൻ നീഅ�േയാ'എ�ുസഹ�സാധിപൻആേരാടാണ് േചാദി�ത്?
◼ പൗെലാസിേനാട് (21:38). [ക�ാര�ാരൻ:കഠാരിആയുധമായി എടു�വൻഅഥവാ, െകാല െച�ാൻ
േവ�ി കഠാരി ഒളി�� െകാ�ുനട�ു�വൻ].

393. പൗെലാസിെ� ജ��ലംഏതാണ?് ◼ കിലിക�യിെല തർെസാസ് (21:39).

394.സഹ�സാധിപെ� േകാ�യിൽെവ�് പൗെലാസ് ജനേ�ാട്ഏതു ഭാഷയിലാണ് �പതിവാദം െചയ്തത്?
◼ എ�ബായഭാഷയിൽ (21:40).
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395. പൗെലാസ്ഏതു ഭാഷയിൽസംസാരി�ു�തു േക�ി�ാണ് െയഹൂദ�ാർഅധികം മൗനമായി നി�ത്?
◼ എ�ബായ (22:2).

396. പൗെലാസ്ആരുെട കാല്�ൽഇരു�ാണ് ന�ായ�പമാണംസൂ�്മതേയാെടഅഭ�സി�ത്?
◼ ഗമാലിേയലിെ� (22:3).

397.സകല െയഹൂദ�ാരാലും ന�സാ��ം െകാ�വനും ന�ായ�പമാണ�പകാരം ഭ�ിയു�പുരുഷനും
ആരാണ?് ◼ അനന�ാസ് (22:12).

398. 'ന�ുെട പിതാ��ാരുെടൈദവം നിെ�തെ�ഇഷ്ടംഅറിവാനും നീതിമാനായവെനകാ�ാനും
അവെ�വായിൽ നി�ും വചനം േകൾ�ാനും നിയമി�ിരി�ു�ു'ഇതുആര്ആേരാട് പറയു�വചനമാണ്
◼ അനന�ാസ് പൗെലാസിേനാട് (22:14).

399. 'ഇനി താമസി�ു�തുഎ�ു?എഴുേ���അവെ�നാമം വിളി�� �പാർ�ി�� സ്നാനം ഏ��നിെ�
പാപ�െളകഴുകി�ളക'എ�ുആരാണ് പൗെലാസിേനാടു പറ�ത്? ◼ അനന�ാസ് (22:16).

400. 'നീ ബ�െ��� േവഗം െയരൂശേലംവി��േപാക; നീ എെ��ുറി�� പറയു�സാ��ംഅവർ
ൈകെ�ാൾകയി�'എ�ു കർ�ാവ്ആേരാടാണ് പറ�ത്? ◼ പൗെലാസിേനാട് (22:18).

401. സ്െതഫാെനാസിെ� ര�ം െചാരി�േ�ാൾസ�തി�താരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (22:20).

402. 'നീ േപാക;ഞാൻനിെ� ദൂര�ു ജാതികള�െടഅടു�േല�ുഅയ�ും'എ�ാരാണ് പൗെലാസിേനാട്
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പറ�ത്? ◼ കർ�ാവ് (22:21).

403. പൗെലാസിെന ച��ിെകാ�ു േചാദ�ം െചേ�ണംഎ�ു പറ�താരാണ?് ◼ സഹ�സാധിപൻ (22:24).

404. 'േറാമപൗരനും വിസ്താരം കഴിയാ�വനുമായ മനുഷ�െന ച��ിെകാ�ു അടി�ു�തു വിഹിതേമാ'
ഇതുആര്ആേരാട് േചാദി�താണ?് ◼ പൗെലാസ് ശതാധിപേനാട് (22:25).

405. 'നീ എ�ു െചയ് വാൻ േപാകു�ു?ഈമനുഷ�ൻ േറാമപൗരൻആകു�ു'എ�ു ശതാധിപൻ
ആേരാടാണ് പറ�ത്? ◼ സഹ�സാധിപേനാട് (22:26).

406.ഏറിയ മുതൽ െകാടു�ു േറാമാ പൗരത�ം സ�ാദി�താരാണ?് ◼ സഹ�സാധിപൻ (22:28).

407. േറാമാപൗരനായി ജനി� കർ�ാവിെ�അെ�ാസ്തലൻആരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (22:28).
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408. പൗെലാസിെ� വായി�് (മുഖ�്)അടി�ാൻക�ി�ത്ആരാണ?്
◼ മഹാപുേരാഹിതനായഅനന�ാസ് (23:2).

409. 'െവ� േത�ചുവേര'എ�ാരാണ് മഹാപുേരാഹിതെന വിളി�ത്? ◼ പൗെലാസ് (23:3).

410. "നിെ� ജന�ിെ�അധിപതിെയ ദുഷി�രുതു"ഈപഴയനിയമഭാഗംഏതാണ?്
◼ പുറ�ാട് 22:28 (23:5).

411. 'ഞാൻ ഒരു പരീശനും പരീശ�ാരുെട മകനുംആകു�ു'ഇത്ആരുെട വാ�ുകളാണ?്
◼ പൗെലാസിെ� (23:6).

412. 'പുനരു�ാനവും , ദൂതനുംആ�ാവും ഇ�'എ�ു പറയു�താരാണ?് ◼ സദൂക�ർ (23:8). [സദൂക�ർ:
േയശു�കിസ്തുവിെ�കാല�് െയഹൂദ�ാരുെട ഇടയിൽ നിലനി�ിരു� ഒരു മതവിഭാഗം].

413. പുനരു�ാനവും , ദൂതനുംആ�ാവും ഉ�ു'എ�ു വിശ�സി�ു�താരാണ?്
◼ പരീശ�ാർ (23:8). [പരീശ�ാർ: െസരൂ�ാേബലിെ�യും എ�സായുെടയും കാലംമുതൽ േവർപാട് പാലി�
ഒരുവിഭാഗം െയഹൂദ�ാർ].

414. 'ഈമനുഷ�നിൽഞ�ൾഒരു കു�വും കാണു�ി�; ഒരാ�ാേവാ ഒരു ദൂതേനാഅവേനാടുസംസാരി��
എ�ു വേ��ാം'ഇ�െനവാദി�താരാണ?് ◼ പരീശപ��ിെലശാസ്�തിമാർ (23:9).

415. പൗെലാസിെന ജനം ചീ�ി�ളയും എ�ുആരാണ് േപടി�ത്? ◼ സഹ�സാധിപൻ (23:10).

416. 'ൈധര�മായിരി�; നീ എെ��ുറി�� െയരൂശേലമിൽസാ�ീകരി�തുേപാെല േറാമയിലും
സാ�ീകരിേ��താകു�ു'ഇത് കർ�ാവ്ആേരാട് പറ�താണ?് ◼ പൗെലാസിേനാട് (23:11).

417. 'പൗെലാസിെന െകാ�ുകളയുേവാളം ഒ�ും തി�ുകേയാ കുടി�േയാ െചയ്കയി�'എ�ു ശപഥം
െചയ്തവർഎ�തേപരായിരു�ു? ◼ നാ�തിൽഅധികംേപർ (23:12,13).

418. പൗെലാസിെന െകാ��വാനു�പതിയിരി�ിെന�ുറി�� േക�ി��ആരാണ് പൗെലാസിേനാടു പറ�ത്?
◼ െപ�ള�െട മകൻ (23:16).

419. രാ�തിയിൽ പൗെലാസിെനഎവിേട�ു െകാ�ുേപാകുവാനാണ്കാലാെളയും കുതിരേ�വകെരയും
കു��ാെരയും ഒരു�ിയത്?
◼ ൈകസര�യ്�് (23:23). [െയഹൂദയിെല േദശാധിപതിയുെടആ�ാനംൈകസര�യായിരു�ു].

420.എ�തമണി�ാണ്ൈകസര�യിേല�് െകാ�ുേപായത്?
◼ രാ�തി മൂ�ാംമണി (23:23). [രാ�തി ഒൻപത് മണി].

421.അ�ാലെ�േദശാധിപതിആരായിരു�ു?
◼ േഫലിക്സ് (23:24). [േഫലിക്സ് എ.ഡി. 52-60വെര െയഹൂദ�യിെല േദശാധിപതിയായിരു�ു].

422. പൗെലാസിെനൈകസര�യിേല�്അയ�സഹ�സാധിപെ� േപെര�്?



23

◼ �ൗെദ�ാസ് ലുസിയാസ് (23:26, 24:7). [ഈവാക��ീെ�സത�േവദപുസ്തകം പരിഭാഷകൃത�മ�.
ശരിയായ പരിഭാഷ േചർ�ു�ു: "േ�ശഷ്ഠനായ രാജ�ശീ േഫലിക്സ് േദശാധിപതി�് െ�ൗെദ�ാസ് ലുസിയാസ്
വ�നം െചാ���ു."(മ.ൈബ). "Claudius Lysias to the most excellent governor Felix, sends greeting."ABU].

423. 'അവരുെട ന�ായ�പമാണംസംബ�ി���തർ��െള�ുറി�� കു�ം ചുമ�ു�ത�ാെത
മരണ�ിേ�ാ ച�െലേ�ാ േയാഗ�മായതു ഒ�ും ഇ�'എ�ു പൗെലാസിെന�ുറി�� സാ��ം
പറ�താരാണ?് ◼ സഹ�സാധിപൻ (23:29).

424.ൈകസര�രിൽആരുെടആ�ാന�ിൽപൗെലാസിെന കാ�ുെകാൾവാനാണ് േദശാധിപതി ക�ി�ത്?
◼ െഹേരാദാവിെ� (23:35).
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425. മഹാപുേരാഹിതനായഅനന�ാസ്ഏത് വ�വഹാര�െനകൂ�ിവ�ാണ് പൗെലാസിെ� േനെര
അന�ായം േബാധി�ി�ത്? ◼ െതർ�ുെ�ാസ് (24:1).

426. പൗെലാസിെന ഒരു ബാധെയ�്ആരാണ് പറ�ത്? ◼ െതർ�ുെ�ാസ് (24:5).

427. 'നസറായമത�ിനു മു�ൻ'എ�ു വിേശഷി�ി�ത്ആെരയാണ?് ◼ പൗെലാസിെന (24:5).

428. 'നീതിമാ�ാരുെടയും നീതിെക�വരുെടയും പുനരു�ാനം ഉ�ാകും എ�ു ഇവർ
കാ�ിരി�ു�തുേപാെലഞാനുംൈദവ�ി�ൽആശെവ�ിരി�ു�ു'എ�ു പറ�താരാണ?്
◼ പൗെലാസ് (24:15).

429. �കിസ്തുമാർ�ംസംബ�ി�� സൂ�്മമായഅറിവു�ായിരു� േദശാധിപതിആരാണ?്
◼ േഫലിക്സ് (24:22).

430. 'ആരു വരുേ�ാൾഞാൻനി�ള�െട കാര�ം തീർ�െ�ടു�ും'എ�ു പറ�ാണ് േഫലിക്സ്
അവധിെവ�ത്? ◼ ലുസിയാസ്സഹ�സാധിപൻ (24:22).

431. േഫലിക്സിെ� ഭാര�യായ െയഹൂദ സ്�തീയുെട േപെര�ാണ?് ◼ �ദുസി� (24:24).

432. �കിസ്തുേയശുവിലു�വിശ�ാസെ��ുറി�� പൗെലാസിെ� �പസംഗം േക� േദശാധിപതിയും ഭാര�യും
ആെരാെ�? ◼ േഫലിക്സും �ദുസി�യും (24:24).

433. 'നീതി,ഇ��ീയജയം,വരുവാനു�ന�ായവിധി'എ�ിവെയ�ുറി�� േക�ി�� ഭയെ��താരാണ?്
◼ േഫലിക്സ് (24:25).

434. 'പൗെലാസ് തനി�ു �ദവ�ം തരും'എ�ുആശി� േദശാധിപതിആരാണ?് ◼ േഫലിക്സ് (24:26).

435. േഫലിക്സിനു േശഷം വ� േദശാധിപതിആരാണ?് ◼ െപാർെ��ാസ് െഫസ്െതാസ് (24:27).

436. െയഹൂദ�ാരുെട �പീതി സ�ാദിേ�ണംഎ�ു െവ�� പൗെലാസിെന തടവുകാരനായി വിേ���േപായ
േദശാധിപതിആരാണ?് ◼ േഫലിക്സ് (24:27).

അ��ായം 25
437. െഫസ്െതാസ്സം�ാന�ിൽവ�ി�� മൂ�ു നാൾകഴി�േശഷംൈകസര�യിൽ നി�ു
എവിേട�ാണ് േപായത്? ◼ െയരൂശേലമിേല�ു (25:1).

438. പൗെലാസിെന െയരൂശേലമിേല�ുവരുേ��തിനുഅവനു �പതികൂലമായി െയഹൂദ�ാർ
ആേരാടാണ്അേപ�ി�ത്? ◼ െഫസ്െതാസിേനാട് (25:3).

439.ആെര ഒടു�ി�ളവാനാണ് െയഹൂദ�ാർ വഴിയിൽ പതിയിരി�� നിർ�ിയത്? ◼ പൗെലാസിെന (25:4).

440. െഫസ്െതാസ്ഏകേദശം എ�തദിവസം െയരൂശേലമിൽ താമസി�േശഷമാണ്ൈകസര��ു
മട�ിേ�ായത്? ◼ എ��-പ�ു ദിവസം (25:6).

441. 'െയഹൂദ�ാരുെട ന�ായ�പമാണേ�ാടാകെ�ൈദവാലയേ�ാടാകെ�ൈകസേരാടാകെ�ഞാൻ ഒരു
കു�വും െചയ്തി�ി�'എ�ു പറ�താരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (25:8).
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442.ൈകസെറഅഭയം െചാ�ിയതാരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (25:12).

443. െഫസ്േതാസിെന വ�നം െചയ�ാൻൈകസര�യിൽഎ�ിയ രാജാവാരാണ?്
◼ അ�ഗി�ാരാജാവ് (25:13). [െഹേരാദാഅ�ഗി�ാ ര�ാമൻ:അ�ഗി�ാ ഒ�ാമെ� പു�തനാണിയാൾ. 12:1].

444.അ�ഗി�ാരാജാവിെ�കൂെടയു� സ്�തീയുെട േപെര�ാണ?്
◼ െബർ�ീ� (25:13). [െഹേരാദാഅ�ഗി�ാ ഒ�ാമെ� മൂ�മകൾ.ഇവള�െട സേഹാദരിയാണ്
േഫലിക്സിെ� ഭാര� �ദുസി�. 24:24].

445. പൗെലാസിെ�സംഗതി െഫസ്െതാസ്ആേരാടാണ് വിവരി�� പറ�ത്?
◼ അ�ഗി�ാരാജാവിേനാട് (25:14).

446. പൗെലാസിെ� �പസംഗം േകൾ�ാൻഎനി�ുംആ�ഗഹമുെ��ു പറ�രാജാവാരാണ?്
◼ അ�ഗി�ാവ് (25:22).

447.വളെരആഡംബരേ�ാെട പൗെലാസിെ� �പസംഗം േകൾ�ാൻവ�ത്ആെരാെ�യാണ?്
◼ അ�ഗി�ാവും െബർ�ീ�യും (25:23).

448. 'തടവുകാരെനഅയ�ുേ�ാൾഅവെ� േപരിലു�കു�ം കാണി�ാതിരി�ു�തുയു�മ�'എ�ു
പറ�താരാണ?് ◼ െഫസ്േതാസ് (25:27).

അ��ായം 26
449. 'നീ െയഹൂദ�ാരുെട ഇടയിെലആചാര�ള�ം തർ��ള�ം എ�ാംഅറിയു�വൻആകയാൽഞാൻ
ഭാഗ�വാൻഎ�ു നിരൂപി�ു�ു'എ�ു പൗെലാസ് പറ�ത്ആേരാടാണ?് ◼ അ�ഗി�ാവിേനാട് (26:3).

450.വിശു��ാെര നി�ഗഹി�ു�സമയം,സ�തം െകാടു�താരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (26:10).

451. ന��െ��ുപൗെലാസ് വഴിയിൽെവ�� സൂര�െ� �പകാശെ�കവിെ�ാരു െവളി�ം ക�ത്
എവിെടെവ�ാണ?് ◼ ദമസ്െകാസ് (26:13).

452. 'മു�ിെ� േനെര ഉെത�ു�തു നിന�ുവിഷമംആകു�ു'എ�ു കർ�ാവ്ഏതുഭാഷയിലാണ്
പൗെലാസിേനാടുസംസാരി�ത്? ◼ എ�ബായഭാഷയിൽ (26:14).

453. 'ഇരുളിൽനി�ു െവളി��ിേല�ുംസാ�ാെ�അധികാര�ിൽനി�ുൈദവ�ി�േല�ും
തിരി�ാനുംഞാൻഇേ�ാൾ നിെ�അവരുെടഅടു�ൽഅയ�ു�ു'എ�ു പൗെലാസിേനാടു
ക�ി�താരാണ?് ◼ േയശു�കിസ്തു (26:18).

454.സ�ർ�ീയദർശന�ിനുഅനുസരണേ�ടുകാണി�ാ�താരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (26:19).

455. 'പൗെലാേസ, നിന�ു �ഭാ�ു�ു;വിദ�ാബഹുത��ാൽനിന�ു �ഭാ�ു പിടി�ിരി�ു�ു'എ�ു
പറ�താരാണ?് ◼ െഫസ്െതാസ് (26:24).

456. 'ഞാൻ �കിസ്ത�ാനിയായി�ീരുവാൻ നീ എെ�അ�ംെകാ�ു സ�തി�ി�ു�ു'എ�ുആര്ആേരാടു
പറ�ു? ◼ അ�ഗി�ാ പൗെലാസിേനാട് (26:28).

457. 'ഇ�ുഎെ� �പസംഗം േകൾ�ു�വർഎ�ാവരും അ�ംെകാ�ാകെ�അധികം െകാ�ാകെ�ഈ
ച�ല ഒഴിെകഎെ�േ�ാെലആേകണംഎ�ുഞാൻൈദവേ�ാടുഅേപ�ി�ു�ു'എ�ു
പറ�താരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (26:29).

458. 'ൈകസെരഅഭയം െചാ�ിയിരു�ിെ��ിൽ പൗെലാസിെന വി�യ�ാൻകഴിയുമായിരു�ു'എ�ുആര്
ആേരാടാണ് പറ�ത്? ◼ അ�ഗി�ാവ് െഫസ്െതാസിേനാട് (26:32).

459. പൗെലാസിെനയും മ��തടവുകാെരയും ഇതെല��ു െകാ�ുേപാകാൻആെരയാണ്ഏ�ി�ത്?
◼ യൂലിെയാസിെന (27:1). [ഇതെല�,ഇ�ല�:ഇ�ലി].

അ��ായം 27
460.യൂലിെയാസ്ഏതു പ�ാള�ിെ�ശതാധിപനാണ?്
◼ ഔഗുസ്ത�പ�ാള�ിെ� (27:1). [ഔഗുസ്ത�പ�ാളം: േറാമാൈസന��ിെ� ഒരു വിഭാഗം].
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461. പൗെലാസും കൂ�രും ഇതെല��ു േപായത്ഏതുക�ലിലാണ?് ◼ അ�ദമു��ക�ലിൽ (27:2).
[അ�ദമു��ം :ഏഷ�ാൈമനറിെ� വട�ുപടി�ാറായി മുസ�യിൽ�ിതിെച���തുറമുഖപ�ണം].

462.യൂലിെയാസിെന കൂടാെത,ക�ൽയാ�തയിൽ പൗെലാസിെനാ�ം േപർ പറ�ിരി�ു�ത്ആരാണ?്
◼ മെ�േദാന��ാരനായഅരിസ്തർെഹാസ് (27:2).

463.എവിെടെയ�ിയേ�ാഴാണ് സ്േനഹിത�ാരുെടഅടു�ൽ േപായി സൽ�ാരംൈകെ�ാൾവാൻ
യൂലിെയാസ് പൗെലാസിേനാടു ദയ കാണി�ത്? ◼ സീേദാനിൽ (27:3).

464. മുറാ��ണ�ിൽഎ�ിയേശഷം ഇതെല��ു േപാകു�ഏതുക�ലിേല�ാണ് മാറി�യറിയത്?
◼ അെലക്സ��ിയ��ൽ (27:5,6).

465. 'ഈയാ�തയിൽ ....ഏറിയകഷ്ടനഷ്ട�ൾവരും'എ�ു പൗെലാസ് പറ�തിേന�ാൾ,ശതാധിപൻ
ആരുെട വാ�ാണ്അധികം വിശ�സി�ത്?
◼ മാലുമിയുെടയും ക�ലുടമ�െ�യും (27:10,11). [മാലുമി:ക�ി�ാൻ].

466.കഴിവുെ��ിൽഏതുതുറമുഖ�ു െച�് ശീതകാലംകഴി�ാനാണ്ക�ൽ�ാർആേലാചി�ത്?
◼ േ�ക�തുറമുഖ�് (27:12).

467. േ�ക�ദ�ീപിെ� മറപ�ിഓടുേ�ാൾ,ഏതു െകാടു�ാ�ാണ്അടി�ത്? ◼ ഈശാനമൂലൻ (27:13,14).

468. 'പൗെലാേസ, ഭയെ�ടരുതു; നീൈകസരുെട മു�ിൽ നിൽേ��താകു�ു; നിേ�ാടുകൂെട
യാ�തെച���വെര ഒെ�യുംൈദവം നിന�ു ദാനം െചയ്തിരി�ു�ു'എ�ു പൗെലാസിേനാടു
പറ�താരാണ?് ◼ ൈദവ�ിെ� ദൂതൻ (27:23,24).

469.ക�ലിലു�വർ ഭ�ണംകഴി�ാെതഎ�തദിവസം കഴി�ു? ◼ പതിനാലു ദിവസം (27:33).

470.ക�ലിൽ ഉ�ായിരു�ആൾ�ാരുെട എ�െമ�തയാണ?് ◼ ഇരുനൂെ�ഴുപ�ാറ,് 276 (27:37).

471.ക�ൽ ഉട�േശഷം തടവുകെര െകാേ�ണംഎ�ു പടയാളികൾ പറ�േ�ാൾ, പൗെലാസിെന
ര�ി�ാൻഇ�ി�ി��അതിെന തടു�താരാണ?് ◼ ശതാധിപൻ (27:42,43).

അ��ായം 28
472.ക�ലിൽ നി�് ര�െ��വർഏതു ദ�ീപിലാണ് െച�ണ�ത്? ◼ െമലി� ദ�ീപ് (28:1).

473.വിറകു െപറു�ി തീയിൽ ഇ�െ�ാൾആരുെട ക�ിലാണ്അണലിചു�ിയത്? ◼ പൗെലാസിെ� (28:3).

474. 'ഈമനുഷ�ൻ ഒരു െകാലപാതകൻസംശയമി�;കടലിൽ നി�ു ര�െ��ി��ം നീതിേദവി അവെന
ജീവി�ിരി�ാൻസ�തി�ു�ി�'എ�ു ത�ിൽ പറ�താണ?്
◼ ബർബര�ാർ (28:4). [ബർബര�ാർ: ഭാഷഅറിയാ�വർഅഥവാ ദ�ീപുനിവാസികൾ. �ഗീ�ു ഒഴിെക
ഏതു ഭാഷസംസാരി�ു�വെരയും േ�ഗ�ർബർബര�ാർഎ�ാണ് വിളി�ിരു�ത്].

475. പൗെലാസിെനയും കൂ�െരയുംആദരേവാെട സൽ�രി� ദ�ീപു�പമാണിആരാണ?്
◼ പു�ിെയാസ് (28:7).

476. പൗെലാസ് �പാർ�ി�� സൗഖ�ം വരു�ിയത്ആെരയാണ?് ◼ പു�ിെയാസിെ�അ�െന (28:8).

477. െമലി� ദ�ീപിൽ ക�ൽ�ാർഎ�തദിവസം ചിലവഴി��? ◼ മൂ�ു മാസം (28:11).

478.ഏതുചി�മു�അെലക്സ��ിയക�ലിൽകയറിയാണ്അവർ ദ�ീപിൽനി�് പുറെ��ത്?
◼ അശ�നി ചി�മു� (28:11).

479.എവിെടയു�സേഹാദര�ാരാണ് ത�േളാടു കൂെട ഏഴു നാൾ താമസിേ�ണംഎ�േപ�ി�ത്?
◼ പുെത�ാലിയിൽ (28:13,14).

480. േറാമയിലു�സേഹാദര�ാർഎവിെടവെരയാണ് പൗെലാസിെനഎതിേര��വ�ത്?
◼ അപ�പുരവും �തിമ�പവും വെര (28:15).
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481.എവിെട എ�ിയേശഷമാണ് തനി�ുകാവലായ പടയാളിേയാടുകൂെട േവറി�� പാർ�ാൻ പൗെലാസി�ു
അനുവാദം കി�ിയത്? ◼ േറാമയിൽ (28:16).

482. 'യി�സാേയലിെ� �പത�ാശനിമി�ംആകു�ുഞാൻഈച�ലചുമ�ു�ത 'ുഎ�ു പൗെലാസ്
ആേരാടാണ് പറ�ത്? ◼ േറാമയിലു� െയഹൂദാ �പമാണിമാേരാട് (28:17, 20).

483. േമാെശയുെട ന�ായ�പമാണവും �പവാചകപുസ്തക�ള�ംആധാരമാ�ി േയശുവിെന�ുറി��
അവർ�ു േബാധം വരുമാറു രാവിെല തുട�ി സ��വെര വിവരി�താരാണ?് ◼ പൗെലാസ് (28:23).

484. "നി�ൾ െചവിെകാ�ു േക�ി��ം �ഗഹി�ാതിരി�ും;.......അവരുെട ക��അെട�ിരി�ു�ു എ�ുഈ
ജന�ിെ�അടു�ൽ േപായി പറക"എ�ാരാണ് െയശ�ാ�പവാചകൻ മുഖാ�രംഅരുളിെ�യ്തത്?
◼ പരിശു�ാ�ാവ് (28:26,27 -- െയശ, 6:9,10).

485. പൗെലാസ് കൂലി�ുവാ�ിയ വീ�ിൽഎ�തവർഷം,കർ�ാവായ േയശു�കിസ്തുവിെന�ുറി��
ഉപേദശി�� േപാ�ു? ◼ ര�ുവർഷം (28:29,30).

>×<=×=>×<

പൗെലാസിെ� മിഷണറിയാ�തയിൽസ�രി��ല�ൾ

സുറിയയിെലഅെ��ാ��: െയരൂശേലംകഴി�ാൽ �കിസ്തുമാർ��ിെ�ആരംഭവുമായി ഇ�തേയെറ
ബ�മു� മെ�ാരു�ലവുമി�.അെ��ാ��യിൽ നി�ാണ് മൂ�ു മിഷണറിയാ�തകള�ം പൗെലാസ്

ആരംഭി�ു�തും, ഒ�ും ര�ും സുവിേശഷയാ�തകൾഅവസാനി�ി�് മട�ിെയ�ിയതും. മൂ�ാം യാ�ത
അവസാനി�ി�് െയരൂശേലമിൽഎ�ിയതുമുതൽകാരാഗൃഹവാസവും ആരംഭി��.

ഒ�ാം മിഷണറിയാ�ത:
13:3 മുതൽ 14:26വെര

ര�ാം മിഷണറിയാ�ത:
15:35 മുതൽ 18:22വെര

മൂ�ാം മിഷണറിയാ�ത:
18:23 മുതൽ 21:17വെര

െസലൂക� --13:4
കുെ�പാസ് ദ�ീപ് -- 13:4
സലമീസ് -- 13:5
പാെഫാസ് -- 13:6

െപർ� (പംഫുല�) -- 13:13
അെ��ാ�� (പിസിദ�) -- 13:14

ഇേ�ാന� -- 13:51
ലുസ്�ത (ലുെ�ാേവാന�) -- 14:8
െദർ� (ലുെ�ാേവാന�) -- 14:20

ലുസ്�ത -- 14:21
ഇേ�ാന� -- 14:21

അെ��ാ�� (പിസിദ�) -- 14:21
പിസിദ� -- 14:24
പംഫുല� -- 14:24
െപർ� -- 14:25
അ�ല� -- 14:25

മട�ം:അെ��ാ�� --14:26.

െയരുശേലംസേ�ളനം:15:4-30.

സുറിയ -- 15:40
കിലിക� -- 15:40
െദർ� -- 16:1
ലുസ്�ത -- 16:1
�ഫുഗ� -- 16:6
ഗലാത� -- 16:6
മുസ� -- 16:7

േ�താവാസ് -- 16:8
സെമാ�താ� -- 16:11
നവെപാലി -- 16:11
ഫിലി�ി -- 16:11

അംഫിെപാലിസ് -- 17:1
അെ�ാേലാന� -- 17:1
െത�െലാനീ�� -- 17:1
െബേരാവ -- 17:10
ആേഥന -- 17:15
െകാരി�് -- 18:1
െകം�കയ -- 18:18
എെഫെസാസ് -- 18:19
ൈകസര� -- 18:22
െയരൂശേലം -- 18:22

മട�ം:അെ��ാ�� -- 18:22.

ഗലാത� -- 18:23
�ഫുഗ� -- 18:23

എെഫെസാസ് -- 19:1
മെ�േദാന� (ഫിലി�ി) -- 20:1
യവനേദശം (െകാരി�്) -- 20:2
മെ�േദാന� (ഫിലി�ി) -- 20:3
ആസ� (എെഫെസാസ്) -- 20:4

ഫിലി�ി -- 20:6
േ�താവാസ് -- 20:6
അെ�ാസ് -- 20:14
മിതുേലന -- 20:14
ഖിെയാസ്ദ�ീപ് -- 20;15
സാെമാസ്ദ�ീപ് -- 20:15
മിേലെ�ാസ് -- 20:15
േകാസ് -- 21:1
െരാെദാസ് -- 21:1
പ�ര -- 21:1
േസാർ -- 21:3

പ്െതാെലമായിസ് -- 21:7
ൈകസര� -- 21:8

മട�ം: െയരൂശേലമിൽ -- 21:17.

ഒ�ാം കാരാഗൃഹവാസം: ര�ാം കാരാഗൃഹവാസം: മൂ�ാം കാരാഗൃഹവാസം:
െയരൂശേലമിൽ -- 21:30-23:30. ൈകസര�യിൽ -- 23:31-26:32. േറാമിൽ -- 27:1-28:30.
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പഴയനിയമഭാഗ�ൾ �പവൃ�ികളിൽ

�പവൃ�ി പഴയനിയമഭാഗം വിഷയം
1:16 സ�ീർ�നം 41:9 �പാണസ്േനഹിതെ�വ�ന
1:20 സ�ീർ�നം 69:25; 109:8 വാസ�ലംശൂന�വും;�ാനം മെ�ാരു�നും ലഭി�ും

2:17-21 േയാേവൽ 2:28-32 പരിശു�ാ�ാവിെ�അവേരാഹണം
2:25-28 സ�ീർ�നം 16:8-11 �കിസ്തുവിെ� പുനരു�ാനം

2:31 സ�ീർ�നം 16:10 �കിസ്തുവിെ� പുനരു�ാനം
2:35 സ�ീർ�നം 110:1 �കിസ്തുവിെ�ആധിപത�ം

3:22-23 ആവർ�നം 18-15-19 േമാെശെയേ�ാെലാരു �പവാചകൻ
3:25 ഉ��ി 22:18; ഗലാ, 3:16 അ�ബഹാമിെ�സ�തിയിലൂെടഅനു�ഗഹം
4:11 സ�ീർ�നം 118:22 വീടിെ� മൂല��ായ �കിസ്തു

4:25-26 സ�ീർ�നം 2:1-2 അഭിഷി�നായ �കിസ്തു
7:3 ഉ��ി 12:1 വാഗ്ദ�നാ�ിേല�ു�അ�ബാഹാമിെ� �പയാണം

7:6-7 ഉ��ി 15:13-14 മി�സയീമ� ദാസ�ത�വും േമാചനവും
7:27-28 പുറ�ാട് 2:14 സ��ജന�ാൽത�െ�ടു� േമാെശ

7:32 പുറ�ാട് 3:6 പിതാ��ാരുെടൈദവം േമാെശയ്�ു െവളിെ�ടു�ു
7:33 പുറ�ാട് 3:5 വിശു�നായൈദവംഅശു�നായ മനുഷ�ൻ
7:34 പുറ�ാട് 3:7-8 ൈദവം േമാെശെയതിരെ�ടു�ു�ു
7:37 ആവർ�നം 8:15 േമാെശെയേ�ാെലാരു �പവാചകൻ
7:40 പുറ�ാട് 3:1, 23 യി�സാേയൽജന�ിെ�വിശ�ാസത�ാഗം
7:43 ആേമാസ് 5:25-27 വിശ�ാസത�ാഗ�ി�ിെ� പരിണിതഫലം

7:49-50 െയശ�ാവ് 66:1-2 ആകാശവും ഭൂമിയും നിറ�ിരി�ു�ൈദവം
8:32-33 െയശ�ാവ് 53:7-8 �കിസ്തുഅനുഭവി� കഷ്ടം
13:22 1ശമൂേവൽ 13:14 ൈദവ�ിനു േബാധി� പുരുഷൻ
13:33 സ�ീർ�നം 2:7 ൈദവപു�തെന�ുറി���നിർ�യം
13:34 െയശ�ാവ് 55:3 ദാവീദിെ� നി�ലകൃപകൾ
13:35 സ�ീർ�നം 16:10 പുനരു�ാനം െചയ്ത �കിസ്തു

13:40-41 ഹബ�ൂക് 1:5 വീെ�ടുെ��അതിശയകരമായ �പവൃ�ി
13:47 െയശ�ാവ് 49:6 സകലമനുഷ�രുെടയും െവളി�ം

15:16-18 ആേമാസ് 9:11-12 െയഹൂദെ�യും ജാതികള�െടയും ര�
23:5 പുറ�ാട് 22:18 അധികാരികെള ദുഷി�രുത്

28:26-27 െയശ�ാവ് 6:9-10 േക�ി�� �ഗഹി�ാ�വരും;ക�ി�� കാണാ�വരും
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