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Questions & Answers 
1) യെശയ്യാപ്രവാചകനയ്െ സന്ദേശങ്ങളില് പ്രധാനമാെി കാണാത്ത വാചകം തായെ 

തന്നിരിക്കുന്നവെില്നിന്ന് യതരയെടുക്കുക? 

1) െന്ദ ാവന്ദൊടുള്ള വിശവസ്തത 

2) യഹൂദ വിശ്വാസത്തില് നിലനില്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത 

3) മാതാരിതാക്കന്മാന്ദരാടുള്ള വിശവസ്ത വിന്ദധെതവം 

4) നീതിരൂര്വകമാെ ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരുക്കം 

 

2) ജനം ശിക്ഷിക്കയെടുവാന് കാരണമാെി യെശയ്യാപ്രവാചകന് പ്രവചിച്ച 3 കാരണങ്ങള് 

തായെെെെുന്നവെില്നിന്ന ്യതരയെടുക്കുക. 

A അശുദ്ധി 

B ആഡംബരപ്രിെം 

C അപ്കമം 

D അ ങ്കാരം 

E സവാര്ഥത 

F അനീതി 

1) ABD 

2) FEB 

3) FDB 

4) BCD 

 

3) യെ സ്്കിന്ദെല് എന്ന വാക്കിനയ്െ അര്ഥം 

1) െന്ദ ാവ എനയ്െ രക്ഷ 

2) ദദവം ശ്ക്തിറെടുത്തുന്നു 

3) ദൈവം ശക്തനാെവന് 

4) െന്ദ ാവ എനയ്െ ശക്തി 

 

4) ദൈവസ്്ന്ദന ത്തില്നിന്ന് മാെിന്ദൊെ െിപ്സാന്ദെലിയന ഓര്ത്ത് ദൈവം ൈുുഃഖിക്കുന്നു 

എന്ന ്പ്രസ്താവിച്ച പ്രവാചകന് 

1) യെശയ്യാവ ്

2) യിരമ്യാവ് 

3) യെ സ്്ന്ദകല് 

4) ൈാനിന്ദെല് 

 

5) ദൈവയത്തക്കുെിച്ചും സംഘര്ഷനിര്ഭരമാെ സാ ചരയങ്ങളിയല 

മനുഷയബന്ധയത്തക്കുെിച്ചും വലിെ ഉള്ക്കാഴ്ചകള് നല്കുന്ന പ്രവചനരുസ്തകം 

1) ആന്ദമാസ ്

2) ൈാനിന്ദെല് 

3) കഹാറശ്യാ  

4) ന്ദൊന്ദവല് 

 

 

 

6) ന ും,  ബക്കൂക്, യസഫനയാവ് എന്നിവരുയട ഏറ്റവും പ്രധാന സന്ദേശം 
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1) കഷ്ടയെടുന്ന സാമൂ ിക സാ ചരയം 

2) കഷ്ടറെടുന്ന ദദവജനത്തിന്റെ രക്ഷ 

3) വഷളത്തം, വിപ്ര ാരാധന, പ്ൈവയാപ്ര ം എന്നിവെ്്യക്കതിയര 

4) ശപ്തുരാജയങ്ങള്യക്കതിയര പ്രതികരിക്കുക് 

 

7) ഇപ്സാന്ദെല് ജനം ബാബിന്ദലാണ് അടിമതവത്തില് ജീവിന്ദക്കണ്ടിവന്ന 

കാരണങ്ങളില്യെടാത്തത?് 

1) ദൈവകല്പനകള് അുസരിച്ചില്ല 

2) അനയന്ദൈവന്മായര ആരാധിച്ചു 

3) പ്രവാചകന്മായര അനുസരിക്കാതിരുന്നു 

4) രാജഭരണകത്താട് എതിർത്തുനിന്നു 

 

8) 137-ാാാം സങ്കീര്ത്തനത്തില് രെെുന്ന കാരയങ്ങള് ഏതു സാ ചരയയത്ത ഉന്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. 

1) യിസ്സാകയലിന്റെ സ്പവാസകാലം 

2) െിപ്സാന്ദെല് ദൈവകാരുണയത്തിനയ്െ വെിെില് സഞ്ചരിച്ച കാരയങ്ങള് 

3) ദൈവകല്പനെ്ക്ക് വിന്ദരാധമാെി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ദപാെുള്ള പ്രശ്്നങ്ങള് 

4) െിപ്സാന്ദെല് ദൈവത്തിങ്കന്ദലക്കു തിരിയകവരുവാനുള്ള ആ വാനം 

 

9) ന്ദലാകം മുെുവന് െവനസംസ്്കാരത്തിനയ്െ സവാധീനം ഉെര്ന്നുവന്നത ്ആരുയട 

ന്ദനതൃതവത്തിലാണ്? 

1) അലക്്സാണ്ടർ 

2) ന്ദൊസഫ ്

3) ന്ദകാരശ ്രാജാവ ്

4) യനബുക്കൈ്്ന്ദനസര് രാജാവ ്

 

10) യസര്റ്റുവജിന്െ് എെുതയെട്ട ഭാഷ. 

1) എപ്ബാെ് 

2) സ്രീേ ്

3) അെമാെ് 

4) സുെിൊനി  

 

11) െ ൂൈന്മാര്ക്കിടെില് നിലനിന്നിരുന്നതും പ്രീക്ക് സവാധീനത്താല് നഷ്ടയെട്ടതുമാെ ചില 

ആചാരരീതികളില് ഉള്യെടാത്തത് യതരയെടുക്കുക 

1) രരിച്ന്ദേൈന 

2) ശാബത് ആചരണം 

3) നയാെപ്രമാണ ആചരണം 

4) സിനകരാരിന് പുെത്തുള്ള ആരാധന 

 

12) െവന സംസ്്കാരത്തിയനതിയര െ ൂൈന്മാരുയട യചെുത്തുനില്പിയന സൂചിെിക്കുന്ന 

കാലഘട്ടം. 

1) മ്ോബിയ കാലഘട്ടം  

2) പ്രീക്ക ്കാലഘട്ടം 

3) പ്രവാസ കാലഘട്ടം 
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4) അരിന്ദറാട്ടിലിന്യെ കാലഘട്ടം 

 

13) മക്കാബിെ കാലഘട്ടത്തിനു മുന്ര് െ ൂൈ വിശവാസികള്ക്കിടെില് രൂരയമടുത്ത 

ഭക്തസമൂ ം. 

1)  നൂക്ക 

2) ഏകദൈവവിശവാസം 

3) ഹസിദിം 

4) വള്ന്ദരറ്്റ 

 

14) എല്ലാ കൂൈാശകളിലും ഉരന്ദൊരിക്കുന്ന ന്ദലഖനം 

1) രന്ദപ്താസ ്

2) ൊന്ദക്കാബ് 

3) ന്ദൊ ന്നാന് 

4) പൗകലാസ്് 

 

15) രൗന്ദലാസ് എന്ന ന്ദരര് ഏതു ഭാഷെില് ഉള്ളതാണ്? 

1) എപ്ബാെ 

2) കൊമ്ന് 

3) പ്രീക്ക ്

4) െവന 

 

16) രൗന്ദലാസിയന അന്ദൊസ്തലന് എന്ന രൈവിക്ക ്അര് നാക്കിെ സംഭവം? 

1) ഏറ്റവുമധികം രുെജാതികയള മാനസാന്തരയെടുത്തി 

2) ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രന്ദൈശങ്ങളില് സുവിന്ദശഷം അെിെിച്ചു 

3) ന്ദെശുപ്കിസ്തു വില്നിന്ന ്ന്ദനരിട്ട ്ഉരന്ദൈശങ്ങള് സവീകരിച്ചു 

4) സ്കിസ്തു വിനാല് കനരിട്ട് മ്ാനസാന്തരത്തിന് അവസരമ്ുണ്ടായി 

 

17) ശൗലിന് മാനസാന്തരത്തിനുന്ദശഷം ചിന്താരതിെില് മാറ്റമുണ്ടാെ പ്രധാന കാരയങ്ങളില് 

ഒന്ന ്

1) ന്ദെശുവിന്യെ പ്കൂശുമരണം െ ൂൈന്മാര്ക്ക ്രക്ഷൊെി 

2) ന്ദെശുവിന്യെ ജീവിതം സന്മാര്രത്തില് ജനയത്ത നെിക്കുന്നു 

3) ന്ദെശുതയന്നൊണ് ഇനിെും വരുവാനുള്ള മശി ാ 

4) കയശ്ുവില് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സകലരും ദദവജനറമ്ന്ന വിശ്വാസം 

 

18) മിഷനെി ൊപ്തകളുയട യരാതുവാെ ചില സവഭാവങ്ങളില് യരടാത്തത് 

തായെെെെുന്നവെില്നിന്നു യതരയെടുക്കുക. 

1) സഭ അധികാരയെടുത്തിൊണ് ഓന്ദരാ ൊപ്തകളും 

2) സിനകരാരുകള് കകസ്രീകരിച്ച് സ്പവർത്തനം നടത്തി 

3) കൂട്ടായ്മൊെി പ്രവര്ത്തിച്ചു 

4) സുവിന്ദശഷപ്രവര്ത്തനന്ദത്തായടാെം ന്ദരാരികള്ക്ക് സൗഖയം നല്കി 
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19) ആൈയയത്ത മിഷനെിൊപ്തെില് രൗന്ദലാസിന്യെ സ ാെിൊെി ഉണ്ടാെിരുന്ന ആള്. 

1) മര്ന്ദക്കാസ്് 

2) ബർന്നബാസ്് 

3) യസര്രിന്ദൊസ ്

4) ൊന്ദക്കാബ്് 

 

20) മിഷനെി ൊപ്തകളില് സ്ഥാരിക്കയെട്ട സഭകളുയട സുരമമാെ നടത്തിെിന ്രൗന്ദലാസ് 

യചയ്ത കാരയം. 

1) ജനങ്ങയള വിശവാസത്തില് ഉെെിച്ചു 

2) ജനങ്ങയള ദധരയയെടുത്തി 

3) കശ്ശീശ്ന്മാറര അഭികഷകം റെയ്ത  ്നികയാരിച്ചു 

4) സ്ഥാരിച്ച സഭകളില് രല പ്രാവശയം സേര്ശനം നടത്തി 

 

21) രൗന്ദലാസിനയ്െ രണ്ടാം മിഷനെിൊപ്തയെ നെിച്ചവര്? 

A രൗന്ദലാസ ്

B തിന്ദമാത്തിന്ദൊസ ്

C സില്വാന്ദനാസ ്

D മര്ന്ദക്കാസ ്

E ശീലാസ ്

1) ACE 

2) ADB 

3) AEB 

4) AED 

 

22) അകവിലെും പ്രസ്്കില്ലെും രൗന്ദലാസിന്ദനായടാെം ന്ദചര്ന്ന സ്ഥലം 

1) അന്ദന്തയാഖയ 

2) റകാരിന്ത ്

3) ആതന്സ ്

4) ഇന്ദക്കാനയ 

 

23) രൗന്ദലാസിനയ്െ മിഷനെി ൊപ്തെില് െ ൂൈ മപ്ന്തവാൈികള് മാനസാന്തരയെട്ട സ്ഥലം 

1) അന്ദന്തയാഖയ 

2) ലുസ്പ്ത 

3) എകേസൂസ ്

4) ന്ദപ്താവാസ ്

 

24) രൗന്ദലാസ് ശ്ലീ ാെുയട മിഷനെിൊപ്തെില് ന്ദപ്താവാസില്വച്ചുള്ള ആരാധനാ രീതിെില് 

ഉള്യെടാത്തത് യതരയെടുക്കുക? 

1) ഞാെൊഴ്ച ആചരണം ആരംഭിച്ചു 

2) പാപപരിഹാര കൂദാശ്കള് ആരംഭിച്ചു 

3) അെം നുെുക്കല് എന്ന ആരാധന 

4) വചന ശുപ്ശൂഷകള് 
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25) ഫിലിന്ദൊസ ്എന്ദതയാരയന് ഷണ്ഡയന സൗഖയയെടുത്തിെ സ്ഥലം 

1) ന്ദപ്താവാസ ്

2) മിലിന്ദത്താസ ്

3) ന്ദസാര് 

4) ദകസരയ 

 

26) തായെെെെുന്നവെില്നിന്നും മൂന്ന് യരാതുസുന്ന ന്ദൈാസുകള് യതരയെടുക്കുക. 

A കുസ്തന്തീന്ദനാന്ദരാലീസ ്

B െരുശന്ദലം 

C കല്ക്കന്ദൈാന് 

D നിഖയാ 

E എന്ദഫസൂസ ്

F അന്ദന്തയാഖയ 

1) ADB 

2) DAF 

3) DEA 

4) FBD 

 

27) െരുശന്ദലമില് രന്ദപ്താസ് ശ്ലീ ാെുയട പ്രസംരത്തില് 'വ ിക്കുവാന് കെിൊത്ത നുകം' 

എന്ന ്വിന്ദശഷിെിച്ചത ്എന്തിയനൊണ്? 

1) വിജാതീെര് സഭെില് ന്ദചരുന്നത ്

2) വിന്ദൈശ ആധിരതയങ്ങള് 

3) യഹൂദമ്താനുഷ്ഠ ാനങ്ങള് 

4) രുെജാതികളുയട ആന്ദരാരിക്കയെട്ട കുറ്റങ്ങള് 

 

28) െരുശന്ദലം സുന്ന ന്ദൈാസിന്യെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളില് ഉള്യെടാത്തത?് 

1) വിജാതീെര്ക്ക് രരിച്ന്ദേൈന ആവശയമില്ല 

2) വിജാതീയരും സഭയില് സുവികശ്ഷസ്പവർത്തനങ്ങളില് ഏർറെടണം 

3) പ്കിസ്തീെസഭ െ ൂൈസഭെുയട ഭാരമല്ല 

4) വിപ്ര ാരാധനെില്നിന്ന ്ഒെിെിരിക്കണം 

 

29) സൂത്താെ നമസ്്കാരം നടത്തുന്ന സമെം 

1) രാവിയല 4 മണി 

2) രാസ്തി 9 മ്ണി 

3) രാപ്തി 11 മണി 

4) രാപ്തി 2 മണി 

 

30) ആൊം മണിെുയട നമസ്്കാരം എന്തിയന സൂചിെിക്കുന്നു? 

1) കര്ത്താവിയന വിസ്തരിക്കുന്നത്് 

2) കര്ത്താവിയന വിധിക്കുന്നു  

3) കർത്താവിറന സ്കൂശ്ില് തെച്ചു 

4) കര്ത്താവിയന സംസ്്കരിച്ചു 
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31) 'ഋജുമതികള്ക്കിരുളില് ൈയുതിെുളവാെി' എന്ന രീതത്തില് ഋജുമതികള് എന്ന 

വാക്കിനയ്െ അര്ഥം. 

1) പ്രകാശം രുെയെടുവിക്കുന്നവര് 

2) സതയത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നവര് 

3) കനരായ ബുദ്ധിയുള്ളവർ 

4) സതയപ്രകാശം ഉള്ളവര് 

 

32) രൗരസ്തയ രാരപരയമനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിന്യെ ആതയന്തിക ലക്ഷയം? 

1) ന്ദലാകന്ദമാ ങ്ങയള തയജിക്കുക 

2) ദദവീകരണം  

3) മറ്റുള്ളവയര ദൈവത്തിങ്കന്ദലക്ക് ന്ദചര്ക്കുക് 

4) ദൈവയത്ത അനുരമിക്കുക് 

 

33) രല ന്ദൈവന്മായരെും ആരാധിക്കുക എന്ന രാരത്തില്നിന്നും ഉെിര്യത്തെുന്ദന്നറ്റ ന്ദെശു 

സഭയെ യതരയെടുത്തതിയന അനുസ്മരിക്കുന്ന രാനം? 

1) ദൈവം ഉെിര്ത്തു മ തവ... 

2) യശമഓന് കീൊ ന്ദൊ ന്നാന്... 

3) പാതാളം പുേിടയന് വിസ്രഹ... 

4) ദൈവമുെിര്ത്തു മരിച്ചവരില്... 

 

34) വി. കുര്ബാനെില് തുബ്ന്ദൈനുകളില് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര്ക്കുന്ദവണ്ടി പ്രാര്ഥിക്കുന്ന 

തുബ്ന്ദൈനുകള് ഏയതായക്കൊണ്? 

1) 1,3,5 

2) 2,4,6 

3) 1,2,3 

4) 3,5,6 

 

35) മലങ്കരസഭെില് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില് രരിശുദ്ധ രൈവിെിന്ദലക്ക് ഉെര്ത്തയെട്ടവര് 

ഉള്യെടുന്ന ശരിൊെ പ്രൂെ് യതരയെടുക്കുക. 

A രരുമല മാര് പ്രീന്ദരാെിന്ദൊസ ്

B വലിെ മാര് ബന്ദസലിന്ദൊസ ്

C രാപാടിതിരുന്ദമനി 

D വട്ടന്ദേരില് മാര് ൈിവന്നാന്ദസയാസ ്

E െല്ന്ദൈാ മാര് ബന്ദസലിന്ദൊസ ്

F മാതയൂസ് മാര് ബര്ന്നബാസ ്

1) ACD 

2) DEA 

3) BCF 

4) ACF 
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36) സഭെുയട ആൈയയത്ത രക്തസാക്ഷിൊെ ആള്? 

1) വി. രന്ദപ്താസ്് 

2) വി. ൊന്ദക്കാബ്് 

3) സ്്കതോകനാസ്് 

4) മാര്ന്ദത്താമ ശ്ലീ  

 

37) സിം ങ്ങള്ക്ക ്ഇരൊെിത്തീര്ന്ന രിതാവ്? 

1) അലക്്സാപ്ന്തിൊെിയല വി. ൈിവന്നാന്ദസയാസ ്

2) ന്ദൊമിയല വി. ക്ലിമ്മീസ ്

3) സവര്ണനാവുകാരന് മാര് ഈവാനിന്ദൊസ്് 

4) വി. ഇഗ്നാത്തികയാസ് നൂകൊകനാ 

 

38) രരിശുദ്ധാത്മാവിനയ്െ ദൈവതവയത്തെറ്റി പ്രബന്ധം രചിച്ച 4-ാാാം നൂറ്റാണ്ടിയല രിതാവ്് 

1) അലക്്സാപ്ന്തിൊെിയല മാര് അത്താനാന്ദസയാസ ്

2) ന്ദൊമിയല വി. െൂലിന്ദൊസ ്

3) നിസ്സായിറല വി. സ്രികരാെികയാസ ്

4) സവര്ണനാവുകാരന് മാര് ഈവാനിന്ദൊസ ്

 

39) സഭെില് ശിശുൈിനം ആചരിക്കുന്നത് ഏതു മാസമാണ?് 

1) ജനുവരി  

2) ഓരറ ്

3) നവംബര് 

4) ഡിസംബർ 

 

40) വചനമാെ ദൈവം ശരീരിൊെിത്തീര്ന്നുയവന്ന് നമ്മുയട കര്ത്താവിന്യെ 

മനുഷയാവതാരയത്തക്കുെിച്ച് സ്പഷ്ടമാെി യതളിെിച്ച രിതാവ ്ആയരന്നും ഏത ്സഭയെന്നും 

രെെുക. 

1) മാര് ൈിെസ്്ന്ദകാന്ദൊസ്, അലക്്സപ്ന്തിെ 

2) മാര് അന്തീന്ദമാസ്, കുസ്തന്തീന്ദനാന്ദരാലീസ ്

3) മ്ാർ കൂെീകലാസ,് അലക്്സസ്ന്തിയ് 

4) മാര് കൂെിന്ദലാസ്, കുസ്തന്തീന്ദനാന്ദരാലീസ്് 
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41) വിശവാസപ്രമാണത്തില് ......................, വിശുദ്ധ മാന്ദമാൈീസ, മരിച്ചവരുയട ഉെിര്െ,് 

............................ എന്നിവെിലുള്ള വിശവാസമാണ് ഏറ്റു രെെുന്നത.് 

ഏറ്റവും അനുന്ദൊജയമാെവ യതരയെടുക്കുക. 

A ദൈവമാതാവ് 

B പ്തിന്ദെക ദൈവം 

C നിതയജീവന് 

D രാരന്ദമാചനത്തിനുള്ള പ്രാര്ഥന 

E രരിശുദ്ധന്മാന്ദരാടുള്ള മധയസ്ഥത 

1) AC 

2) BC 

3) CD 

4) BE 

 

42) ന്ദെശുപ്കിസ്തു  രൂര്ണദൈവവും രൂര്ണ മനുഷയനുമായണന്നും നയാെവിധിക്കാെി വീണ്ടും 

വരുയമന്നും പ്രതിരാൈിക്കുന്നത ്വിശവാസപ്രമാണത്തിനയ്െ ഏതു ഭാരത്താണ?് 

1) ആൈയഖണ്ഡിക 

2) രണ്ടാം ഖണ്ഡിക 

3) മൂന്നാം ഖണ്ഡിക 

4) നാലാം ഖണ്ഡിക 

 

43) തായെ യകാടുത്തിരിക്കുന്നവെില് സഭയെ സൂചിെിക്കാത്തത് യതരയെടുക്കുക 

1) പ്കിസ്തു വിനയ്െ ശരീരം 

2) രുതിെ െിപ്സാന്ദെല് 

3) പുതിയ നിയമ്ത്തിറല യഹൂദജനം 

4)  പ്കിസ്തു വിനയ്െ മണവാട്ടി 

 

44) മലങ്കര സഭെില് യകാങ്കിണി ഭാഷെില് ആരാധന നടത്തുന്ന ഭപ്ൈാസനം 

1) ന്ദരാവ 

2) സ്ബഹ്മവാർ 

3) കര്ണാടക 

4) ബാംഗ്ലൂര് 

 

45) ആധുനിക മലങ്കരസഭെില് മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് വയാപ്തി ലഭിക്കുവാന് 

കാരണമാെ രിതാവ് 

1) രീവര്രീസ് മാര് ഈവാനിന്ദൊസ ്

2) മാതയൂസ ്മാര് ബര്ണബാസ ്

3) രീവർരീസ് മ്ാർ ഒസ്താത്തികയാസ്് 

4) ന്ദജാബ് മാര് രീലക്്സീന്ദനാസ ്
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46) മലങ്കരസഭെില് ആരാധനാഭാഷ മലൊളത്തിലാക്കുവാന് ഏയെ രരിപ്ശമിച്ച രിതാവ്. 

1) ൈിൈിന്ദമാസ ്ബാവാ 

2) പകസ്താസ ്മ്ാർ ഒസ്താത്തികയാസ്് 

3) രീവര്രീസ് മാര് ഈവാനിന്ദൊസ്് 

4) വട്ടന്ദേരില് തിരുന്ദമനി 

 

47) തായെെെെുന്ന രാനത്തിനയ്െ വിട്ടുന്ദരാെ ഭാരങ്ങള് രൂരിെിക്കുവാന് അനുന്ദൊജയമാെവ 

യതരയെടുക്കുക. 

രാജയത്തിന് ...................... യചെിെതുമാ ................ 

വീതികുെെതുമാണാവെി .............................. കാംക്ഷിന്ദൊ 

ന്നതയുല്സാ  ......................... താന് 

A വെി 

B അവശയം 

C രരനം 

D നി നിക്കും 

E രമനം 

F എന്നും 

G വാതില് 

H മാര്രം 

1) AGCB 

2) GHEB 

3) BECB 

4) GHEF 

 

48) കനയകമെിൊമിനയ്െ കനയകാതവയത്ത നിന്ദഷധിക്കുന്നവര്ക്ക ്മെുരടിൊെി നല്കാവുന്ന 

ഒരു സംഭവം. 

1) പകസ്താസ ്കടലില് െൂണ്ട ഇട്ട ്മ്ത്സ്യത്തിന്റെ വായില്നിന്്ന നാണയം എടുത്തത ്

2) മെിെം നിര്ന്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് കാനാവില് അത്ഭുതം നടന്നു 

3) ന്ദെശു ഉെിര്യത്തെുന്ദന്നറ്റ് മെിെെ്ക്ക ്പ്രതയക്ഷനാെി 

4) കനയകമെിെം സവര്ഗത്തിന്ദലക്ക് എടുക്കയെട്ടു 

 

49) 'സഭാരത്്നം' എന്ന് വിന്ദശഷിെിക്കയെടുന്നത ്

1) രൗന്ദലാസ ്മാര് പ്രിന്ദരാെിന്ദൊസ ്

2) രരിശുദ്ധ കാന്ദതാലിക്കാബാവാ 

3) രീവർരീസ് മ്ാർ ഒസ്താത്തികയാസ് 

4) രന്ദപ്താസ് മാര് ഒസ്താത്തിന്ദൊസ്് 

 

50) Sharing God and a Sharing World എന്ന രുസ്തകത്തിനയ്െ രചെിതാവ ്

1) രൗന്ദലാസ ്മാര് പ്രിന്ദരാെിന്ദൊസ ്

2) ഫാ. യക.എം. ന്ദജാര്ജ ്

3) രീവർരീസ് മ്ാർ ഒസ്താത്തികയാസ് 

4) രപ്ബിന്ദെല് മാര് പ്രിന്ദരാെിന്ദൊസ്് 


