
OSSAE HALF YEARLY EXAM
CLASS IX

1) �വാചക�ാ�മായി ബ�മി�ാ� പരാമർശം തിരെ�ടു�ുക.
1) ൈദവ�ാൽ തിരെ�ടു�െ��വരാണ് �പവാചക�ാർ.
2) യി�ാേയലിെല ആദ� �വാചകൻ െയശ�ാവാണ്.
3) സമകാലീന പ�ാ�ല�െള�ം വ�ാഖ�ാനി�.
4) അവർ തി�യ് െ�തിെര ശ�മായി �പേബാധി�ി�ു.

2) 'െയശ�ാവ് ' എ� േപരിെ� അർഥം എ�ാണ്?
1) യേഹാവ എെ� ര�.
2) യേഹാവ എെ� ൈദവം.
3) യേഹാവ ക�ണ��വൻ.
4) യേഹാവ േ�ഹി��.

3) താെഴ പറ��വയിൽ െത�ായ പരാമർശം ഏതാണ്?
1) ക��ാടിെ��ം പീഡന�ിെ��ം ക�ീരിെ��ം അ�ഭവ�ളി�െടയാണ് യിരമ�ാവ് കട�േപായത്.
2) ആദ�േ�ഹ�ിൽ നി�ും യി�സാേയൽ മാറിേപായതിൽ യേഹാവ�ഃഖി��തായി യിരമ�ാ �വചനം
അവതരി�ി��.
3) യിരമ�ാവിെ� �വചന��ക�ിൽ 66 അധ�ായ�ളു�്.
4) ബാല��ിൽ തെ� യിരമ�ാവിെന �പവാചക ചുമതലയിേല�്വിളി�െ��.

4) ദാനിേയലിേനാെടാ�ം ബാബിേലാണിെല െകാ�ാര�ിൽ �പവർ�ി�യ�ദ�ാരായ യൗവന�ാർ
ആെര�ാം?
1) ശൗൽ, ദാവീദ്, ശേലാേമാൻ
2) ഹാനനിയ, അസറിയാ, മീശാേയൽ
3) േമാശ, േയാ�വ, ശ�േവൽ
4) െയശ�ാവ് , യിെരമ�ാവ് , െയഹ�ിേയൽ

5) താെഴ പറ��വ ��ി�ക.
A) ആേമാസ് നീതി�േഘാഷകനായി��.
B) േഹാശായ ൈദവേ�ഹം �വർ�ിയിലാ�ി.
C) യേഹാവ�െട അ�ല�ത മിഖാ അറിയി�.
�കളിൽ നൽകിയവയിൽ ശരിയായത് ഏെതല� ാം?
1) A & C
2) B & C
3) A & B
4) A, B & C

6) �വ�ാ�ഹം, കാ�ണ�മി�ാ�, വി�ഹാരാധന, മദ�പാനം എ�ിവ�െ�തിെര ശ��യർ�ിയ
�വാചകൻ ആരാണ്?
1) േയാനാ
2) ഹബ�ക് 
3) െയശ�ാവ് 
4) ദാനിേയൽ

7) സ�േദശേ��് മട�ിേ�ാകാൻ യഹൂദ�ാർ�് സ�ാത���ംനൽകിയ േപർഷ�ൻ രാജാവ് ആര്?



1) മാർദുക്
2) ദാരിയസ് 
3) േകാെരശ്
4) െന��ദ് േനസർ

8) േദവാലയ�ിെ� �നർനിർ�ാണ�ിൽ ഏർെ�ടണെമ�്ആഹ�ാനം െച� �വാചകൻ ആരാണ്?
1) യിെരമ�ാവ് 
2) ഹ�ായി
3) െയശ�ാവ് 
4) േയാേവൽ

9) ബി.സി. ആറാം ��ാ�ിൽ യഹൂദേദശം കീഴട�ാൻ േനതൃത�ംനൽകിയ ബാബിേലാണിെല
ഭരണാധികാരി ആരാണ്?
1) െന��ദ് േനസർ
2) ദാരിയസ് 
3) േകാെരശ്
4) മാർദുക്

10) യി�ാേയൽ ജന�ൾ�് ബാബിേലാൺ അടിമ��ിൽ ജീവിേ��ിവ�ത് എ� വർഷം?
1) 126 വർഷം
2) 8 വർഷം
3) 70 വർഷം
4) 430 വർഷം

11) താെഴ പറ��വയിൽ �പവാസ�ിെ� �പത�� സൂചനകളിൽഉൾെ�ടാ�ത് ഏതാണ്?
1) സ�ത�രാജ�മായ യി�ാേയലി� സ�ാത���ം അ�ിത��ം ന�മായി.
2) യി�ാേയൽ ബാബിേലാണിെ� �പവിശ� മാ�തമായി.
3) െയ�ശേലം േദവാലയം നശി�ി�െ��.
4) യ�ദ�ാരിൽ നെല� ാരു പ�ിെനയും ഈജിപ്തിേല�് പിടി�ുെകാ�ുേപായി.

12) താെഴ പറ��വയിൽ �പവാസകാല�ു�ായ മാ��ളിൽഉൾെ�ടാ�തു ഏത്?
1) സിനേഗാ�കൾ ആരാധനാ േക���ളായി.
2) ശബ�ാചരണ�ി� ഊ���ായി.
3) ന�ായ�മാണ�ിെ��ം മ�് ��ക��െട�ം േ�ാഡീകരണം.
4) �വാചക�ാർ യി�സാേയലിെല ഭരണാധികാരികളായി.

13) േയ��ി�വിെ� കാല�് ആരാണ് േലാകശ�ിയായി അറിയെ��ി��ത്?
1) േറാമാ�ാർ
2) യ�ദ�ാർ
3) ശമര�ർ
4) േപർഷ��ാർ

14) താെഴ പറ��വയിൽ യഹൂദ�ാരിൽ �ഗീ�് സംസ്കാരംഉ�ാ�ിയ സ�ാധീന�ളിൽ ഉൾെ�ടാ�ത്
ഏത്?
1) പരിേ�ദനകർ�ം, യഹൂദ രീതിയിലു� ആരാധന എ�ിവയുെട�മാണ�ൾ യഹൂദ�ാർ
ആചരി�ാെതയായി.
2) ശബ�ാചരണ�ം ബലിയർ�ണവും അഭിവൃ�ിെ��ു.
3) �വാ�ൾ തിരുെവഴു�ുകളിൽ നി�ും അക�ു.



4) സാ�ാർഗിക അധഃപതനമു�ായി.

15) എ�ാണ് 'െസ��വജി�'?
1) �ീ�് ഭാഷയിേല�� േവദ��ക�ിെ� ആദ� ഭാഷാ�രം.
2) �ീ�് ഭാഷയിേല�� േവദ��ക�ിെ� അവസാന ഭാഷാ�രം.
3) എ�ായ ഭാഷയിേല�� േവദ��ക�ിെ� ആദ� ഭാഷാ�രം.
4) എ�ായ ഭാഷയിേല�� േവദ��ക�ിെ� അവസാന ഭാഷാ�രം.

16) ഏത് ഭരണകർ�ാവിെ� േ�പരണയാലാണ് 'െസപ്�ുവജി�്'ത�ാറാ�ിയത്?
1) ദാരിയസ് ഒ�ാമൻ
2) േകാരശ് ര�ാമൻ
3) േടാളമി ര�ാമൻ
4) അല�ാ�ർ ച�കവർ�ി

17) താെഴ പറ��വയിൽ അേ��ാ�സ് എ�ിഫനസുമായി ബ�മില� ാ�പരാമർശം ഏത്?
1) അേ�ഹം ഒ� േറാമൻ ഭരണകർ�ാവായിരു�ു.
2) അേ�ഹം സാ�ാജ���ിയി�ം സാംസ് കാരിക അധിനിേവശ�ി�ം ത�രനായി��.
3) പല�ീെ�േമൽ അേ�ഹം ആധിപത�ം ഉറ�ി�ു.
4) അേ�ഹം െയ�ശേലം േദവാലയം പിടിെ���്, സീ�സ് േദവെ� ആലയമാ�ി.

18) മ�ാബിയർ�് ആദ�ം േനതൃത�ം നൽകിയ യഹൂദ പുേരാഹിതൻആരാണ്?
1) �ഹാേനാൻ
2) മ��ിയാസ്
3) േയാനാഥാൻ
4) ശീേമാൻ

19) താെഴ പറ��വയിൽ മ�ാബിയരുമായി ബ�മില� ാ�ത്ഏത്?
1) മ�ാബിയർ അേ��ാ�സിെനതിെര േപാരാടി.
2) തി�െവ��കൾ അേനക ഭാഷകളിേല�് തർ�മ െച�ാൻസഹായേമകി.
3) ന�ായ�മാണ ക�ന�െട അ�സരണ�ി�ം ആചാരണ�ി�ം അവർ �ശ�ി�ു.
4) �ീ�കാരിൽ നി�ും െയരുശേലം േദവാലയം പിടിെ�ടു�്�നഃ�തി� നട�ി.

20) ആരാണ് 'ഹസീധിം'?
1) വീ�ം ഭ�ി��� യ�ദ�ാ�െട സ�ഹം.
2) യ�ദ�ാരായ സാ�ധേപാരാളിക�െട സംഘം.
3) െയ�ശേലമിെല �വാചക�െട സംഘം.
4) ബാബിേലാണ�കാരായ ക�വട�ാ�െട സ�ഹം.

21) നായകൻ െചാല� ിെ�ാടു�ാനു� ഭാഗവും അേത�ുടർ�്മ��വർ �പതിവാക�ം പറയുവാനു� ഭാഗവും
േചർ�് വാക�വും �പതിവാക�വുമായി മാറിമാറി െചാല� ുവാൻ�മീകരി�ിരി�� �ാർ�നകൾ ഏതാണ്?
1) െസദറാ
2) ��ിനിയ
3) േ�ാമിേയാൻ
4) �േ�ാേമാ

22) പൗര�� ആ�ീയ പാര�ര��ിെല 'ൈദവീകരണം' എ� ആശയം എ�ാണ്?
1) സഭ�ം മിഷ�ം �ാപി�ക എ� ന�െട ആത��ിക ല��ം.
2) േവദശാ� ബി�ദം േന�ക എ� ന�െട ആത��ിക ല��ം.



3) ൈദവസാ�ശ��ിേല�് മട�ിെയ�ക എ� ന�െട ആത��ിക ല��ം.
4) ൈദവരാജ�ം �ാപി�ക എ� ന�െട ആത��ിക ല��ം.

23) താെഴ പറ��വയിൽ "പ��െ�� ൈദവം ത�ുരാെന...."എ�് �ട�� ��ിനിയയിൽ
ഉൾെ�ടാ� ആശയം ഏതാണ്?
1) ആദാമിെ��ം ഹ��െട�ം ��ി.
2) �ിത�വിശ�ാസ�ിെ� �ഖ�ാപനം.
3) പരി. കന�കാമറിയാമിെ��ം പരി���െട�ം മധ��ത.
4) ന�ായവിധി ദിവസം

24) താെഴ പറ��വയിൽ ഓർ�േഡാക്സ്  ആരാധനയുെടയും ആധ�ാ�ികതയുെടയുംഭാഗമ�ാ�ത്
ഏത്?
1) വാ�ിേപായവർ�് േവ�ിയു� �പാർ�ന.
2) വികാര�ി�� ചലന�ൾ
3) പരി. കന�കാമറിയാമിെ��ം വി���ാ�െട�ം മധ��ത.
4) പരി. �ിത��ി�� വിശ�ാസ�ം �ഖ�ാപന�ം.

25) ��ിനിയ ഉപേയാഗി�� ആരാധന സ�ർഭം ഏതാണ്?
1) െപ�േ�ാ�ി ��ഷ
2) വിവാഹ �ദാശ
3) മാേമാദീസ
4) സ�ർഗ� ാേരാഹണ െപരു�ാൾ ശു�ശുഷ

26) ക�ംതാ നമ�ാര�ിെല േക�വിഷയം ഏതാണ്?
1) കർ�ാവിെ� ഉയിർ�്
2) കർ�ാവിെ� മാേമാദീസ
3) കർ�ാവിെ� പീഡാസഹനം
4) െപ�േ�ാ�ി

27) "ഋ�മതികൾ�ിരുളിൽ ദ�ു തിയുളവായി..." എ� ഗീത�ിൽഉൾെ�ടാ� ആശയം ഏതാണ്?
1) ആകാശെ��ം �മിെയ�ം ��ി�ത് ൈദവമാണ്.
2) മ�ഷ�െര ആകാശ�ിെ��ം �മി�െട�ം അധികാരികളാ�ി.
3) ആകാശ�ം �മി�ം ൈദവെ� നമ�രി��.
4) ൈദവ�ിെ� ��്ടി സംവിധാനം �ത�മാണ്.

28) വി. കന�കാമറിയാമിെ� കന�കാത��ി� േവദ��ക�ിൽ നി�� െതളി�കളായി താെഴ
പറ��വയിൽ ഏെതല� ാമു�്?
A) അ�തഫലം നൽകിയ വൃ�ം B) െവ�ം നൽകിയ തീ�ൽപാറC) വായിൽ എസ്തീറാ വഹി� മ��ം
1) A & B
2) A,B, & C
3) A & C
4) B & C

29) സഭ പാ�ാത�ം, പൗര��ം എ�് ര�ായി പിരി�ത് എ�്?
1) എ.ഡി. 1054
2) എ.ഡി. 431
3) എ.ഡി. 451
4) എ.ഡി. 1912



30) പാ�ാത�ം-പൗര��ം എ�് ര�ായി സഭ പിരി��തി�� കാരണ�ളിൽ ഉൾെ�ടാ�ത്
ഏതാണ്?
1) ഇ� സഭകളി�ം നിലനി�ി�� വിശ�ാസ-ആചാര ൈവപരീത��ൾ.
2) അറിേയാസിെ� േവദവിപരീതം.
3) പരി��ാ�ാവിെ� �റ�ാടിെന െചാ�ി�� തർ�ം.
4) രാ�ീയ �ർ�കൾ.

31) പാ�ാത�ം- പൗര��ം എ�് ര�ായി സഭ വിഭജിതമായതിെ� �ത�ാഘാത�ളിൽ ഉൾെ�ടാ�ത്
ഏതാണ്?
1) ച�വർ�ി തലസ�ാനം കുസ്ത�ീേനാേപാലീസിേല�് മാ�ി.
2) സൈഭക� �വർ�ന�ൾ തടസ� െ��ു.
3) സഭകൾ ത�ിലു� ശ�മായ ബ�ം താറുമാറായി.
4) മിഷനറി �വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതമായി.

32) താെഴ പറ��വയിൽ കുരിശു യു��ളുമായി ബ�മില� ാ�ത്ഏത്?
1) �ി��ാനിക�െട �ണ��ല�ൾ മുഹ�ദീയരിൽ നി�ുംവിേമാചി�ി�ാൻ നട�ിയതാണ്
�രി����ൾ.
2) �ധാനമാ�ം എ�് �രി����ളാണ് നട�ി��ത്.
3) എ.ഡി. പതിേന� �തൽ പ�് നൂ�ാ�ു വരയു� കാല�ാണ്ഇത് നട�ത്.
4) പൗര�� േറാമൻ സാ�മാജ�ം �യി�ാൻ ഇത് കാരണമായി.

33) ഒ�ാമെ� �രി����ി� േന�ത�ം നൽകിയത് ആരാണ്?
1) ഏർബൻ ര�ാമൻ പാ�ാ, േഗാഡ്�ഫീ, പീ�ർ
2) �ജിനി�സ് ര�ാമൻ പാ�ാ, േജാൺ, െബർണാഡ്,
3) ഇ�െസ�് ��ാമൻ പാ�ാ, േഗാഡ്�ഫീ, പീ�ർ
4) ഇ�െസ�് നാലാമൻ പാ�ാ, ലൂയി, േജാൺ.

34) അ�ാം �േ�നിൽ നാം ആെരയാണ് അനുസ്മരി�ു�ത്?
1) വി. കന�കാമറിയം
2) വി. േയാഹ�ാൻ സ്നാപകൻ
3) വാ�ിേപായ ആ�ീയ പിതാ��ാർ
4) �ി�ീയ ഭരണകർ�ാ�ൾ

35) അേ�ാേ�ാല �വർ�ികളിൽ �പതിപാദി�ു� െയരുശേലം��ഹേദാസിെ� അധ��ൻ
ആരായി��?
1) വി. യാേ�ാബ് �ീഹ
2) വി. പേ�ാസ് �ീഹ
3) വി. േതാമസ് �ീഹ
4) വി. പൗേലാസ് �ീഹ

36) 'െതേയാേഫാറസ്' എ�് വിളി�െ��ി�� സഭാപിതാവ് ആര്?
1) േറാമിെല വി. �ി�ിസ്
2) അല�ാ�ിയയിെല വി. ദിവ�ാേസ�ാസ്
3) അേ��ാക�യിെല വി. ഇ�ാ�ിേയാസ്
4) ൈകസര�യിെല വി. ബേസലിേയാസ്

37) താെഴ പറ��വയിൽ സ�ർണ� വുകാരനായ മാർ ഈവാനിേയാസുമായിബ�മി�ാ�ത് ഏത്?



1) അേ�ഹം ക�േദാക�ൻ പിതാ��ാരുെട ഉ�മ സ്േനഹിതനായിരു�ു.
2) േറാമിെല പാ�ിയർകീസായി അേ�ഹം നിയമിതനായി.
3) അേ�ഹം �ഗ�നായ �സംഗകനായി��.
4) �സംഗ�ിൽ അേ�ഹം �ഗീ�് ഭാഷായിെല വാ�ികളുെടൈശലി അവലംബി�.

38) താെഴ പറ��വയിൽ നിഖ� വിശ�ാസ�പമാണെ� സംബ�ി�്ശരിയ�ാ� പരാമർശം ഏതാണ്?
1) ഇത് �പീകരി�ത് എ.ഡി. ര�ാം ��ാ�ിലാണ്.
2) പിതാവി�ം ��നി�ം പരി��ാ�ാവി��� ന�െട വിശ�ാസം ഉറ�ി�� �ാർ�നയാണിത്.
3) ന�െട എ�ാ യാമ�ാർ�നകളും അവസാനി�ി�ു�ത്വിശ�ാസ�മാണം െചാ�ിയാണ്.
4) �ി�ീയ വിശ�ാസ�ിെ� ര����മാണ് വിശ�ാസ�മാണം.

39) അറിേയാസ് ആരായി��?
1) അെ�ാേ�ാല�ാ�െട ശിഷ�ൻ.
2) പാല�ീനിെല ഗവർണ� ർ.
3) അല�ാ�ിയയിെല പ��ാരൻ.
4) �ീ�് സഭാപിതാവ്.

40) 'േഹാേമാ ഊസിേയാസ്' എ� വാ�ിെ� അർഥം എ�ാണ്?
1) സാരാംശ�ിൽ സമാനതയു�വൻ
2) സാരാംശ�ിൽ സമത�മു�വൻ.
3) സാരാംശ�ിൽ സാമ�മു�വൻ
4) സാരാംശ�ിൽ വ�ത�സ്തൻ

41) ൈദവെ� �റി�് നിഖ� വിശ�ാസ�മാണ�ിൽ െവളിെ�ടു�ു�െത�്?
1) ൈദവം മ�ഷ�െ� ചി��െട�ം ��ി�െട�ം പരിധി��ിലാണ്.
2) ഏക സത�ൈദവ�ിലാണ് നാം വിശ�സി��ത്.
3) നാം ൈദവ�ിെ� അടിമകളാണ്.
4) പരി�� �ിത��ിെ� �ഭവേക�ം ��നാം ൈദവമാണ്.

42) താെഴ പറ��വയിൽ വിശ�ാസ�പമാണ�ിെ� ര�ാംഖ�ിക�മായി ബ�മി�ാ�ത് ഏതാണ്?
1) ഇതിൽ േയശു �കിസ്തുവിെ� േ�ശഷ്ഠതകൾ െവളിെ�ടു�ുകയുംഅവനിൽ വിശ�സി�ുകയും െച�ു�ു.
2) േയ� �ി�വിെന സംബ�ി�� േവദവിപരീത�ൾ�് സഭ നൽകു� മറുപടിയാണിത്.
3) പിതാവാം ൈദവ�ിെ� ഏകജാതനായ ��നാണ് േയ� �ി�.
4) പരി��ാ�ാവ് �ഖാ�രമാണ് ��ൻ സകലവും സൃഷ്ടി�ത്.

43) "േയ� �ർണ�  ൈദവമാെണ�ിലും പൂർണ� മനുഷ�നല� ായിരു�ു"എ�് പഠി�ി� േവദവിപരീതി
ആരാണ്?
1) അറിേയാസ്
2) അേ�ാളിനറിേയാസ്
3) െനേ�ാറിേയാസ്
4) മാഴ് സ�ൻ

44) വിശ�ാസ�മാണം വി. �ർബാനയിൽ െചാല� ു� രീതി ഏർെ�ടു�ിയത്ആരാണ്?
1) അല�ാ�ിയയിെല ദിയേ�ാേറാസ് പാ�ിയർകീസ്
2) അേ��ാക�യിെല േസേവറിേയാസ് പാ�ിയർകീസ്
3) അേ��ാക�യിെല പേ�ാസ് പാ�ിയർകീസ്
4) അല�ാ�ിയയിെല �റിേലാസ് പാ�ിയർകീസ്



45) അൽവാറീസ് മാർ യൂലിേയാസ്  െമ�താേ�ാലീ�യുെട ആദ�കാല നാമം എ�ായിരു�ു?
1) േജാെസഫ് �ാൻസിസ് േതാമസ് അൽവാറീസ്
2) േജാെസഫ് �ാൻസിസ് യൂലിേയാസ്  അൽവാറീസ്
3) ആൻേ�ാനിേയാ �ഫാൻസിസ് േസവ�ർ അൽവാറീസ്
4) ആൻേ�ാനിേയാ യൂലിേയാസ്  മാത�ൂ സ് അൽവാറീസ്

46) താെഴ പറ��വയിൽ അൽവാറീസ് മാർ യൂലിേയാസ്  െമ�താേ�ാലീ�യുെടജീവിത�മായി
ബ�മി�ാ� പരാമർശം ഏതാണ്?
1) േഗാവയിെല 'െവർ�' എ� സ�ല�ു കുലീനമായ േറാമൻ കേ�ാലി�ാ��ംബ�ിലാണ് അേ�ഹം
ജനി�ത്.
2) അേ�ഹം േറാമൻ കേ�ാലി� ഒരു ൈവദീകനായി പ�ം സ�ീകരി�ു.
3) േകാ�യം പഴയെസമിനാരിയിൽ വ�് അേ�ഹെ� െമ�താേ�ാലീ�യായിവാഴി�.
4) െകാ�ി ഭ�ാസന�ിെ� െമ�ാേ�ാലീ�യായി അേ�ഹെ� നിയമി�.

47) താെഴ പറ�� ��ാവനകൾ �ശ�ി�ുക.
A) “Times of Goa” എ� േപരിൽ ഒരു പ�തം അൽവാറീസ് മാർ�ലിേയാസ്  ആരംഭി�.
B) കേ�ാലി� സഭ�ം േപാർ�ുഗീസ് ഗവെ��ും അൽവാറീസ്മാർ യൂലിേയാസിെന പീഡി�ി�ു.
C) 1932 െസ��ംബർ 25 ആം തീയതി അൽവാറീസ് മാർ യൂലിേയാസ് കാലം െച�.
�കളിൽ പറയു�വയിൽ ശരിയായവ ഏെതല� ാം?
1) A & B
2) A, B & C
3) A & C
4) B & C

48) താെഴ പറ�� ഉപമകളിൽ കാർഷിക ജീവിത�ിൽ നി�ും�തി�പം േയ� സ�ീകരി�ത് ഏതാണ്?
1) വിള�ിെ� ഉപമ
2) വിത��വെ� ഉപമ.
3) �മി�ാ� ദാസെ� ഉപമ.
4) കല�ാണ വി��ിെ� ഉപമ.

49) താെഴ പറ��വയിൽ കൃഷിെയ സംബ�ി�ു� �കിസ്തീയവീ�ണ�ിൽ ഉൾെ�ടാ�ത് ഏതാണ്?
1) �മി തരിശി��ത് പാപമാണ്.
2) ൈദവ�ിെ� േ�ഹ�ം ��ി�െട സൗ�ര��ം ആസ�ദി�ാം.
3) �ഷി ഒ� ��ാ��െട അ�ഭവം ത�ം.
4) ��തി വിഭവ�െള �ഷണം െച�ാ�� അവസരമാണ് �ഷി.

50) “എ�ാൽ ഞ�ൾ നി�േളാടു അറിയി�ിതി�ു വിപരീതമായിഞ�ൾ ആകെ� സ�ർഗ� �ിൽനി�ു
ഒ� �തനാകെ� നി�േളാ� �വിേശഷം അറിയി�ാൽ അവൻ ശപി�െ��വൻ.”േവദഭാഗം ഏതാണ്?
1) എെഫസ�ർ 5:1
2) ഗലാത�ർ 1:8
3) 1 െകാരി��ർ 11:26
4) േറാമർ 16:5


