మార్కు ప్రశ్నలు
మార్కు సువార్త 1
వచనము 4-5. పశ్చాత్త
ా పం యొక్క బాప్తాస్మము అంటే ఏమిటి?
1) పాప క్షమాపణ 2) యేసును హృదయంలోకి స్వీక్రంచడం 3) దేవునికి విధేయత 4) స్నానం చేయటానికి.
వచనము 5-6. బాప్తాస్మం తీసుకునే ముందు వారు ఏమి చేశ్చరు?
1) దేవునికి పా
ా రథంచారు 2) వార పాపాలను అంగీక్రంచారు 3) యెరూషలేముకు వెళ్ల
ా రు 4) జోర్డ
ా న్ నదిపై నడిచారు.
వచనము 16-17. యేసు స్వమోను మరయు అంద్రాయయు కు ఏమి చెపాారు? ననుా అనుస్రంచండి మరయు నేను
మిముమను ఏమి చేస్నాను వారతో చెపాను?
1) స్నధువులు 2) మత్యకారులు 3) మనుష్యయలను పట్ట
ు జాలరులనుగా 4) ఈతగాళ్ళు
వచనము 16-20. స్వమోను, అంద్రాయ, యాకోబు, మరయు యోహాను యేసును ఎప్పాడు అనుస్రంచారు?
1) వారు తమ వాయపార్డనిా మూసివేసిన తరువాత 2) వార తండిా మరణంచిన తరువాత 3) సేవకులు యేసును అనుస్రంచే
ముందు 4) వెంటనే
వచనము 22. ఆయన బోధనలతో పాజలు ఎందుకు ఆశ్ారయపోయారు?
1) అధికారంతో బోధించారు 2) హాస్యంతో బోధించారు 3) బోధన క్వితల రూపంలో ఉంది 4) బోధన చాలా సులభం
వచనము 35. యేసు ఉదయానేా చేసిన మొదటి పని ఏమిటి?
1) అతను నడక్ కోస్ం వెళ్లుడు 2) అతను పా
ా రథంచాడు 3) అతను వార్డ
ా పత్రిక్ చదివాడు 4) అతను పళ్ళు తోముకున్నాడు
వచనము 40-45. యేసు కుష్య
ు రోగిని ఎందుకు త్తకారు?
1) అతనిా దూరంగా నెటుడానికి 2) న్నకు సోక్దు అని చూప్తంచడానికి 3) అతనికి క్రుణ ఉంది 4) ఫోటో తీసి ఇతరులకు
చూప్తంచడానికి
మార్కు సువార్త 2
వచనము 1-7. పక్షవాతం ఉనా వయకిాని యేసు ఎందుకు క్షమించాడు?
1) అతను పాప్త 2) అతడు అతనిని వేడుకున్నాడు 3) యేసు అతనిపై క్రుణ క్లిగి ఉన్నాడు 4) యేసు తన సేాహితుడి
విశ్చీస్ననిా చూశ్చడు
వచనము 8-12. పాపాలను క్షమించే అధికారం ఎవరకి ఉంది?
1) యేసుక్రీసు
ా 2) న్నకు 3) అందరక్ర 4) ఖచిాతంగా తెలియదు

వచనము 15-17. పనుా వసూలు చేసేవారు మరయు పాప్పలతో యేసు ఎందుకు భోజనంచేశ్చరు?
1) అతను కూడా పాప్త. 2) పాజాదరణ పందటానికి 3) అతనికి ఇతర సేాహితులు లేరు 4) వార పాపాలను నయం చేయడానికి
మార్కు సువార్త 3
వచనము 1-5. యేసుకు ఎందుకు కోపం వచిాంది?
1) అతను కోపంగా ఉనా వయకిా 2) పాజలకు మొండి పట్ట
ు దలగల హృదయాలు ఉన్నాయి 3) అతను అదుుత్తలు
చేయలేక్పోయాడు 4) పాజలు అతనిని ఎగత్తళి చేసు
ా న్నారు
వచనము 1-2. మన హృదయానిా ఏది క్ఠిన పరుసు
ా ంది?
1) స్ంపాదాయాలను అనుస్రంచడం 2) యేసును అనుస్రంచడం 3) బైబిల్ చదవండి 4) స్లహా తీసుకోవడం
వచనము 20-21. యేసు ‘మత్ర చలించియునాదని’ అతని కుట్టంబం ఎందుకు చెప్తాంది?
1) అతను హాస్నయస్ాదంగా వయవహరంచాడు 2) అతను ఒక్ ద్రయయం క్లిగి ఉన్నాడు 3) అతను చాలా త్రన్నాడు 4) అతను
దేవుని పని చేయడానికి క్ట్ట
ు బడి ఉన్నాడు.
వచనము 31-35. యేసు ‘న్న తలిా, న్న సోదరులు ఎవరు’ అని ఎందుకు చెపాారు?
1) యేసు వార గురంచి సిగు
ు పడా
ా డు 2) వారు అతనిని ఇబబంది పటా
ు రు 3) అతను వారని అగౌరవపరచాడు 4) దేవుని
చిత్త
ా నిా చేసేవారు తన కుట్టంబం అని ఆయన అన్నారు
మార్కు సువార్త 4
వచనము 1-9. ఉపమాన్నలను ఎవరు అరథం చేసుకోగలరు?
1) పవితి పాజలు 2) రైతులు 3) మంచి వయకు
ా లు 4) చెవులు ఉనావాడు.
వచనము 14. వితానం అంటే ఏమిటి?
1)హృదయం 2) వాక్యం 3) పాపంచం 4) స్నత్తను
వచనము 15. అడుగు మారుం ఏమిటి?
1) మృదువెైన హృదయం 2) స్ాందించని హృదయం 3) పాత్రస్ాందించే హృదయం

4) స్ంరకిషంచే హృదయం

వచనము 16-17. ర్డత్రనేల అంటే ఏమిటి?
1) భావోదేీగ హృదయం 2) మృదువెైన హృదయం 3) పాత్రస్ాందించే హృదయం
4) క్ఠినమైన హృదయం
వచనము 18-19. ముండాపదలు అంటే ఏమిటి?
1) మృదువెైన హృదయం 2) పాత్రస్ాందించే హృదయం 3) ఉకికరబికికర చేసిన హృదయం 4) క్ఠినమైన హృదయం

వచనము 20. మంచి నేల ఏమిటి?
1) ఉకికరబికికర చేసిన హృదయం 2) భావోదేీగ హృదయం 3) స్ాందించని హృదయం
4) ఫలవంతమైన హృదయం
వచనము 35-41. గాలి మరయు స్ముదాం యేసును ఎందుకు లోబడా
ా యి?
1) ఆయన ఇందాజాలికుడు 2) ఆయన ర్డక్షసుడు 3) ఆయన నట్టడు 4) ఆయన ఈ లోక్ స్ృష్టుక్రా
మార్కు సువార్త 5
వచనము 1-20. స్ీస్థత పందినప్పాడు ద్రయయం పటిున మనిష్ట ఏమి చేశ్చడు?
1) అతను దానిని తనలో ఉంచుకున్నాడు 2) దాని గురంచి మాటా
ా డటానికి భయపడా
ా డు
3) యేసు తన కోస్ం ఎంత చేశ్చడో చెపాాడు 4) అతను మాటా
ా డటానికి సిగు
ు పడా
ా డు
వచనము 25-34. స్వాీకి విశ్చీస్ం ఉందని యేసుకు ఎలా తెలుసు?
1) ఆమ భయపడింది 2) ఆమ యేసు వస్నాీనిా త్తకే పాయత్తాలు చేసింది 3) ఆమ నిజం చెప్తాంది 4) ఆమకు 12
స్ంవత్ర్డలుగా రక్ాస్నావం అవుతోంది
వచనము 38-43. తన కుమారా చనిపోయిందని తెలియగానే యేసు యూదుల పాలకుడికి ఏమి

చెపాాడు?

1) నమమండి 2) ననుా క్షమించండి 3) నేను స్ంతోష్టసు
ా న్నాను 4) ఆమను పాత్రపటుండి.
మార్కు సువార్త 6
వచనము 1- 5. మనము నమమనప్పాడు ఏమి జరుగుతుంది?
1) మనకు అన్నరోగయం క్లుగుతుంది 2) మనకు అదుుత్తలు క్నిప్తంచవు 3) మనము యేసును పాస్నాం చేసుకుంటాము 4)
మన జుట్ట
ు ను పోగొట్ట
ు కుంటాము
వచనము 45-50. యేసు మీకు ఎలా క్నిప్తంచాడని మీరు అనుకుంట్టన్నారు?
1)ద్రయయం 2) మానవుడు 3) ఆతమ 4) దేవుడు
మార్కు సువార్త 7
వచనము 6-7. మీ పదవులతో కాకుండా మీ హృదయంతో దేవుణి ఎలా గౌరవిస్నారు?
1) జా
ా పక్ం ఉంచుకునా పా
ా రథనల దాీర్డ 2) స్ంపాదాయాలను అనుస్రంచడం దాీర్డ
3) దేవునితో వయకిాగత స్ంబంధం దాీర్డ 4) ప్పరుష్యల ఆదేశ్చలను పాటించడం దాీర్డ

వచనము 9. మత స్ంపాదాయాలకు ఉదాహరణలు ఏమిటి?
1) న్నమమాతింగా బైబిలును అనుస్రంచడం
2) బైబిల్ దాీర్డ దేవుని మాట వినడం
3) ఎడతెగక్ పా
ా రథన దాీర్డ దేవునితో స్ంభాష్టంచడం
4) దేవుణి మరయు పాజలను మన పూరి హృదయముతో,పూరి వివేక్ముతో,పూరి ఆతమతో పూరి బలముతో ప్రామించడం
వచనము 18-23. మనలిా అపవితిం చేసేది ఏమిటి?
1) మన లోపల ఉనాది 2) మన చుట్ట
ు ఉనా వయకు
ా లు
3) మన తలిాదండు
ా లు 4) మనం త్రనే ఆహారం
మార్కు సువార్త 8
వచనము 17-21. మన హృదయం ఎందుకు క్ఠినమవుతుంది?
1) మనం దేవుని మంచితనం మరయు అదుుత్తలను మరచిపోయినప్పాడు
2) మనం రొట్టు ఎకుకవగా త్రనేటప్పాడు
3) మనం ప్పలిసిన రొట్టును త్రనేటప్పాడు
4) మనం మిగిలిపోయిన ముక్కలను తీసుకోనప్పాడు.
వచనము 27-30. యేసు ఎవరు అని మీరు అంట్టన్నారు?
1) మంచి మనిష్ట 2) క్ృష్య
ి డి అవత్తరం 3) రక్షకుడైన క్రీసు
ా 4) పావక్ా
వచనము 34-37. మీరు యేసును అనుస్రంచాలనుకుంటే మీరు ఏమి చేయాలి?
1) స్నీరథపూరత జీవిత్తనిా గడపండం 2) ఎకుకవగా స్ంపాదించడంపై దృష్టు పటుండం3) యేసు గురంచి సిగు
ు పడడం 4)
మిమమలిా మీరు త్రరస్కరంచుకుని మరయు సిలువను ఎతు
ా కొనడం
మార్కు సువార్త 9
వచనము 20-29. ఈ వయకిా యేసుతో “మీకు వీలైతే” అని ఎందుకు అన్నాడు?
1) అతను యేసును స్వాలు చేసు
ా న్నాడు 2) అతను యేసును ఎగత్తళి చేసు
ా న్నాడు 3) ఆయన శిష్యయలపై కోపంగా
ఉన్నాడు 4) యేసు నయం చేయగలడా అని స్ందేహించాడు
వచనము 33-36. ఎవరు గొపావారు కాదు?
1) సేవకుడు 2) ప్తలావాడు 3) వాదించేవారు 4) యేసును స్వీక్రంచేవారు
వచనము 42-50. ఏమి క్త్రారంచకూడదు?
1) మనలిా పాపానికి గురచేసే చేత్రని 2) మనలిా పాపానికి గురచేసే ఇతరులుని 3) పాపానికి కారణమయేయ క్ళ్ళుని 4) మనకు
నమమకాలు ఇచేా ఉప్పా మరయు శ్చంత్రని
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వచనము 2-12. వివాహంపై అస్లు ఆదేశ్ం ఏమిటి?
1) దేవుడు జతపరచినది, ప్పరుష్యలు వేరు చేయకుండా చూడడం 2) విడాకుల ధృవీక్రణ పతిం ర్డయవచుా 3) ప్పరుష్యలు
మరయు ప్పరుష్యలు వివాహం చేసుకోవచుా 4) మనం మళ్లా మళ్లా పళిా చేసుకోండి.
వచనము 29. మీకు ఏది వదలటానికి క్షుమవుతుంది?
1) ఆసిా 2) తలిాదండు
ా లు 3) కెరీర్ / ఉద్యయగం 4) ప్తలాలు
వచనము 46-52. బరామయి ఎందుకు స్ీస్థత పందాడు?
1) అతను బిగురగా ఏడ్చాడు 2) మందలించిన తరువాత అతను మౌనంగా ఉన్నాడు 3) యేసు తన వదదకు వస్నాడని అతను
ఆశించాడు 4) అతనికి ఏమి కావాలో పాతేయక్ంగా చెపాలేదు.
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వచనము 15-17. యేసు తన ఇంటి గురంచి వారకి ఏమి బోధించాడు?
1) ఇది పా
ా రథన చేసే ఇలు
ా 2) ఇది దంగల గుహ 3) ఇది వసు
ా వులను కొనడానికి వాడ్చ ఒక్ పాదేశ్ం 4) ఇది వసు
ా వులను
అమమడానికి వాడ్చ ఒక్ స్థలం.
వచనము 25. మీరు ఎవరని క్షమించలేదు?
1) న్న సేాహితుడు 2) న్న బంధువు 3) న్న కుట్టంబ స్భ్యయలు 4) న్న ఉద్యయగం మరయు చదువుతునా చోట్ట స్హచరుడు
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వచనము 15-17. మనము ఎందుకు పనుా చెలిాంచాలి?
1) ఇది ఒక్ శ్చపం 2) నేను చెలిాంచను 3) ఇది పాభ్యత్తీనికి చెందినది 4) న్నకు తెలియదు
వచనము 29. అత్ర ముఖయమైన ఆజా ఏది?
1) దేవుణి ప్రామించడం 2) మనలిా ప్రామించడం 3) దహనబలిని అరాంచడం 4) పాశ్ాలు అడగడం
వచనము 41-44. ప్రద వితంతువును యేసు ఎందుకు పాశ్ంసించాడు?
1) ఆమ ప్రదవితంతువు 2) ఆమ వితంతువు 3) ఆమ తన స్మృదిి నుండి ఇచిాంది 4) ఆమ తన ప్రదరక్ం నుండి ఇచిాంది
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వచనము 10-13. ఎవరు రకిషంపబత్తరు?
1) భరంచే వారు 2) ధనవంతులు 3) మాతృభాషలో మాటా
ా డ్చవారు 4) భూక్ంపాల నుండి బయటపడ్చవారు

వచనము 21-23. తప్పాడు పావక్ా అని మీకు ఎలా తెలుసు?
1) వారకి గడాం ఉంది 2) వారు ఐక్యంగా ఉన్నారు 3) వారు జుడాస్ లాగా ఉంటారు 4) వారు స్ంకేత్తలు మరయు అదుుత్తలు
చేస్నారు
వచనము 32-37. మీరు ఎందుకు జాగీతాగా ఉండాలి లేదా మలకువగా ఉండాలి?
1) యేసు మనలిా శికిషస్నాడు 2) యేసు మమమలిా మందలించాడు 3) యేసు అక్స్నమతు
ా గా వస్నాడు 4) పరీక్ష కోస్ం అధయయనం
చేయడానికి
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వచనము 3-9 ఆ స్వాీ యేసు తలపై ఖరీద్రైన పరమళం ఎందుకు పోసింది?
1)యేసు ప్రదవాడు 2) ఆమ యేసును ప్రామించింది 3) ఆమ ధనవంతుర్డలు 4) ఆమ మూరు
ు ర్డలు
వచనము 26-31 పాకారము కోడి కూయక్ ముందు ఎవరు పడిపోత్తరని యేసు చెపాారు ?
1 ) ప్రతురు 2) అందరు 3) యేసు 4) నేను
వచనము 32-38 పాకారము మనం ఎందుకు మలుకువగా ఉండి మరయు పా
ా రథంచాలి?
1)నిదాపోకూడదు 2) శోధనలో పడకుండా ఉండుటకు 3) ఎవరో మమమలిా చూసూ
ా ఉంటారు 4) మేము పని చేయడానికి
ఆలస్యం అవుత్తము
వచనము 32-39. యేసు మూడుస్నరు
ా ఎందుకు పా
ా రథంచవలసి వచిాంది?
1)అతను సిలువకు వెళుడానికి సిదింగా లేడు 2) శిష్యయలు మూడుస్నరు
ా నిదాపోయారు 3) ఒక్స్నర ప్రతురు కోస్ం, రండవస్నర
యాకోబు కోస్ం, మూడవ స్నర యోహాను కోస్ం 4) అతను నిదాపోతునాట్ట
ా అనిప్తంచలేదు
వచనము 43-50. మీరు ఎవరై ఉంటారు?
1)యూదా 2) ప్రతురు 3) పాధాన యాజకుని సేవకుడు 4) యేసు
వచనము 60-63 పాధాన యాజకుడు తన వస్నాీలను ఎందుకు చింప్ప కొన్నాడు?
1)యేసు త్తను దేవుడని చెప్తానందుకు 2) ఆయన యేసును ఇషు పడినందుకు 3) యేసు త్తను నెమమదిగా ఉండినందుకు 4)
యేసు వినయంగా లేనందుకు
వచనము 66-72. ప్రతురు ఎందుకు పశ్చాతాపడి ఏడుసు
ా న్నాడు?
1)ప్రతురు యేసును మరచిపోయాడు 2) తనకు యేసు తెలియదని ప్రతురు చెప్తానందుకు 3) సేవకుర్డలు అమామయి
ప్రతురుతో స్ంతోషంగా లేదు 4) కోడి చనిపోయినందుకు
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వచనము 1-5. ప్తలాతు ఎందుకు ఆశ్ారయపోయాడు?
1)యేసు త్తను పాధాన యాజకుడని 2) యేసు త్తను యూదుల ర్డజు అని చెప్తానందుకు 3) త్తను అదుుతం చేయగలనని
యేసు చెప్తానందుకు 4) యేసు ఎట్టవంటి ఆరోపణలకు స్మాధానం చెపానందుకు
వచనము 6-13. యేసును సిలువ వేయమని ఎవరు డిమాండ్ చేశ్చరు?
1) ప్తలాతు 2) పాధాన యాజకులు 3) జన స్మూహము 4) నేను చేస్నను
వచనము 16-20. సైనికులు చేయలేదు
1)ముళు కిరీటానిా పటా
ు రు 2) యేసును అపహాస్యం చేస్నరు 3) ఆయనపై ఉమిమ వేశ్చరు 4) యేసును గౌరవించరు
వచనము 21-34. యేసు దేవుని కుమారుడని శ్త్తధిపత్ర ఎందుకు చెపాాడు?
1)యేసు చివర క్షణాలు చూసినప్పాడు 2) యేసు భయపడినందుకు 3) యేసు ఏలీయా అని 4) యేసు దాహం వేయుట
చూసినప్పాడు
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వచనము 1-8. మహిళలు స్మాధి దగురకు ఎందుకు వెళ్ల
ా రు?
1)ఒక్ యువకుడిని చూడటానికి 2) యేసు త్తను ప్పనరుత్త
థ నం అవుత్తనని చెప్తానందుకు 3) యేసును అభిషేకించటానికి 4)
ఏడవటానికి
వచనము 15-18. యేసు శిష్యయలకు ఏమి చెపాాడు?
1) మీరు వెళిా జబుబలను నయం చేసే అదుుత్తలు చేయండి 2) మీరు వెళిా సువారాను పాక్టించండి 3) మీరు వెళిా
దయయములను తరమికొటుండి 4) మీరు వెళిా పాములను పట్ట
ు కోండి.

