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1) താഴെ പറയുന്നവയില് ഏതു പ്പസ്താവനയാണ് ഏലിശാ പ്പവാചകഴന സംബന്ധിച്ച്   

ശരിയായത?് 

1) ഈ വാക്കിന്ഴറ അര്ത്ഥം 'യഹ ാവ എനഴ്റ ദൈവം' എന്നാണ ്

2) ഇഹേ ം ഗു കളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത ്

3) ഇഹേ ം മരിക്കാഴത സവര്ത്ഗത്തിഹലക്ക് എടുക്കഴെട്ടു 

4) ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വീട ്ശമരയയിലായിരുന്നു 

 

2) ൈാവീൈിനഴ്റയും ശഹലാഹമാന്ഴറയും വിശവസ്തകാവല്ക്കാരനായിരുന്ന പ്പവാചകന്? 

1) നാഥാന് 

2) ഏലിയാവ ്

3) അ ിയാ 

4) ഏലിശ 

 

3) യിപ്സാഹയലിനഴ്റ വിഭജനം നടന്നഹൊള് ശഹലാഹമാനഴ്റ മകഴന സവീകരിച്ച ഹഗാപ്തങ്ങള്? 

1) ബനയാമീന് ഹഗാപ്തവും രൂബന് ഹഗാപ്തവും 

2) ബനയാമീന് ഹഗാപ്തവും രൂബന് ഹഗാപ്തവും ഒെിച്ചുള്ള പത്തു ഹഗാപ്തങ്ങള് 

3) ബനയാമീന്, യഹൂദാ ദ്ദ ാത്രങ്ങള് 

4) ബനയാമീന്, യ ൂൈാ ഹഗാപ്തങ്ങള് ഒെിഴകയുള്ള പത്തു ഹഗാപ്തങ്ങള് 

 

4) എന്തായിരുന്നു ശഹലാഹമാനഴ്റ വീഴ്ചയ്ക്കു കാരണം? 

A അഹേ ം പുറജാതിഭാരയമാഴര സവീകരിച്ചു 

B അഹേ ം അനയഹൈവന്മാരിഹലക്കു പ്ശദ്ധ തിരിച്ചു 

C അഹേ ം വളഴരയധികം ധനം വാരിക്കൂട്ടി 

D അമിതമായ ജ്ഞാനം മൂലം വിനയം നഷ്ടഴെട്ടു 

1) AB 

2)  AC 

3) CD 

4) BD 

 

5)  ുല്ൈാ പ്പവാചകിയുഴട അടുത്ത് ദൈവഇഷ്ടം അഹനവഷിച്ചരാജാവ?് 

1) ഴര ബയാം 

2) ദ്ദയാശിയാവ് 

3) ശൗല് 

4) ആ ാബ് 

 

6) 'ദൈവത്തിനഴ്റ പ്പമാണങ്ങള് പാലിക്കുന്നവഴര സുനിശ്ചിതമായ നാശത്തില്നിന്നുഹപാലും 

ദൈവം വിടുവിക്കും എന്നു മനസിലാക്കുക.' 

ഈ സഹേശം ഏതു പ്പവാചകനിലൂഴടയാണ് യഹ ാവ നല്കിയത്? 

1) യശയ്യാവ്് 

2) യിരമയാവ് 

3) ആഹമാസ ്

4) നാഥാന് 
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7) 'യിപ്സാഹയലിഴനഴക്കാണ്ടു പാപം ഴചയ്യിച്ച ഴനഹബാത്തിനഴ്റ മകന്' എന്നു പില്ക്കാലത്ത് 

അറിയഴെട്ട രാജാവ്? 

1) റയറരാറബയാം 

2) നാൈാബ്് 

3) ആ ാബ്് 

4) ഹയ ു 

 

8) വടഴക്ക രാജയമായ യിപ്സാഹയലിനഴ്റ നാശം എങ്ങഴന സംഭവിച്ചു? 

1) അശൂര്ത് രാജാവിനഴ്റ അധിനിഹവശം മൂലം നീതിമാനായ ഹ ാഴശയരാജാവിഴന അവര്ത്  

     പിടിച്ചുഴകാണ്ടുഹപായി 

2) യിത്സ്ാദ്ദയല് മക്കള് നയായത്പമാണവിരുദ്ധമായി ജീവിച്ചര് ശമരയയുറട വീഴ്ചയ്ക്കു  

കാരണമായി 

3) യിപ്സാഹയല്ക്കാര്ത് വിപ്ഗ ാരാധനയിഹലക്കു തിരിഞ്ഞതുമൂലം ശമരയക്കാര്ത് അവഴര  

കീെടക്കി 

4) ശമരയയിഴല ജനങ്ങള്ക്കു ഹഗാപ്തശുദ്ധി നഷ്ടഴെട്ടഹതാടുകൂടി ഇപ്സാഹയലിനഴ്റ നാശം  

സംഭവിച്ചു 

 

9) ഉസ്സിയാരാജാവിനഴ്റ നാശത്തിനു കാരണമായ സംഭവം ഏത?് 

1) രാജാവിനു കുഷ്ഠഹരാഗം വന്നത ്

2) രന്നിഷ്ടത്പകാരം ദദവാലയത്തില് ധൂപാർപണം നടത്തിയര് 

3) മകനായ ഹയാഥാമിനഴ്റ അധിനിഹവശ്ം 

4) യശയ്യാപ്പവാചകനഴ്റ നിര്ത്ഹേശങ്ങള് അനുസരിച്ചില്ല 

 

10) ഏറ്റവും ൈീര്ത്ഘകാലം യ ൂൈാ ഭരിച്ച രാജാവ്? 

1)  ിസ്്കിയാവ ്

2) ഹയാശിയാവ ്

3) മനറെ 

4) എലയാക്കിം 

 

11) പ്കിസ്തീയ സഭയുഴട അടിസ്ഥാനം എന്ത?് 

1) കര്ത്ത്താവിന്ഴറ മനുഷയാവതാരം 

2) കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം 

3) ദൈവരാജയം 

4) വിശവാസം 

 

12) യൂൈായ്ക്കു പകരം ഴതരഴഞ്ഞടുക്കഴെടുവാന് രണ്ടു സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ  

      രണ്ടുഹപരില് ഉള്ഴെടാത്ത ഹപര?് 

1) ഹയാസഫ്് 

2) യുസ്്ഹതാസ ്

3) ബർന്നബാസ് ്

4) മഥിയാസ്് 
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13) ഴപന്തിഹക്കാസ്തി ഴപരുന്നാളിന് ആ ഹപരു വരുവാന് കാരണഴമന്ത്? 

1) 50 ൈിവസഴത്ത ആഹഘാഷങ്ങളാണ ്ഉണ്ടായിരുന്നത്് 

2) അത് ഒരു ഴകായ്ത്തുഴപരുന്നാള്കൂടിയായിരുന്നു. വിതയ്ക്കുഹശഷം 50 ൈിവസമായിരുന്നു  

     ഴകായ്ത്തു നടന്നിരുന്നത ്

3) വാരഴെരുന്നാളായിരുന്നതിനാല് 7 ൈിവസം വീതമുള്ള 7 ആഴ്ച കൂടുഹപാള്  

     ആഹഘാഷിച്ചുവന്നതിനാല്. 

4) റപസ്ഹായക്്കുദ്ദശഷം 50-ാാാം ദിവസ്ം ആചരിച്ചരിനാല്. 

 

14) സഭാവളര്ത്ച്ചയുഴട ആൈയൈിനം? 

1) കര്ത്ത്താവിന്ഴറ പരസയശുപ്ശൂഷയുഴട ആരംഭം 

2) കര്ത്ത്താവിന്ഴറ പ്കൂശുമരണം 

3) കര്ത്ത്താവിന്ഴറ പുനരുഥാനം 

4) റപന്തിദ്ദക്കാസ്തി 

 

15) ആൈിമസഭയുഴട ജീവിതരീതിയുഴട ഴപാതുവായ ഭാഗമല്ലാതിരുന്നത്? 

1) അഹൊസ്തലന്മാരുഴട ഉപഹൈശം 

2) കൂട്ടായ്മ 

3) വി. കുര്ത്ബാന 

4) സ്്്നാനറപടുത്തല് 

 

16) ആൈിമസഭ പ്പാര്ത്ഥനകള് ചിട്ടഴെടുത്തിയിരുന്നത് ഏതു മാതൃകയിലായിരുന്നു? 

1) സ്ുന്നദ്ദ ാ ുകളിറല ത്പാർത്ഥനയുറട മാരൃകയില് 

2) കര്ത്ത്താവ് പഠിെിച്ച മാതൃകയില് 

3) പ്പഹതയകമായ മാതൃകകള് ഇല്ലായിരുന്നു 

4) ശിഷയന്മാര്ത് രൂപഴെടുത്തിയ മാതൃകയില് 

 

17) സ്്ഹതഫാഹനാസിഴനതിരായി യ ൂൈന്മാര്ത് ആഹരാപിച്ച കുറ്റം? 

1) ദ്ദമാശയുറട നയായത്പമാണത്തിറനരിരായ ദദവദൂഷണം 

2) ദൈവം അയക്കുന്ന പ്പവാചകന്മാഴര നിേിക്കുന്നു 

3) പ്കൂശിഹന്മല് തൂങ്ങിയ ഹയശുവിഴനക്കുറിച്ച ്പ്പസംഗിക്കുന്നു 

4) പുഹരാ ിതന്മാഴര നിേിക്കുന്നു 

 

18) എഹതയാപയക്കാരന് ഷണ്ഡഴന സംബന്ധിച്ച് ഴതറ്റായ പ്പസ്താവന ഏത?് 

1) എഹതയാപയന് രാജ്ഞിയുഴട ഭണ്ഡാരവിചാരകനായിരുന്നു 

2) ദ്ദരരില് ഇരുന്ന ്യിരമയാത്പവാചകന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചുറകാണ്ടിരുന്നദ്ദപാഴാണ്  

    ഫിലിദ്ദപാസ്് അദ്ദേഹറത്ത കണ്ടര് 

3) ഷണ്ഡന് യ ൂൈജാതിയില്ഴെട്ട ആളല്ലായിരുന്നു 

4) ഷണ്ഡന് പ്കിസ്തു വില് വിശവസിച്ച് സ്്നാനഹമറ്റു 
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19) പഹപ്താസ് ഴചയ്ത ആൈയ അത്ഭുതമായി ഹരഖഴെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവം? 

1) ദ്ദദവാലയദ്ദ ാപുരവാരിലക്്കല് മുടന്തറന സ്ൗഖ്യമാക്കി 

2) ഐനയാസ് എന്ന പക്ഷവാതക്കാരഴന സൗഖയമാക്കി 

3) തബീഥാഴയ ഉയിര്ത്െിച്ചു 

4) അനനയാസും സഫീറയും ശിക്ഷിക്കഴെട്ടു 

 

20) പഹപ്താസ് ആൈയമായി പ്കിസ്തയാനിയാക്കിയ പുറജാതിക്കാരന്. 

1) അനനയാസ്് 

2) ഐനയാസ ്

3) തബീഥാ 

4) റകാർന്നദ്ദലയാസ് ്

 

21) യശയ്യാപ്പവാചകന് ൈര്ത്ശനത്തില് കണ്ട മാലാഖമാര്ത് 

1) ഹപ്കാഹബന്മാര്ത് 

2) ദ്ദത്സ്ാദ്ദപന്മാർ 

3) റീശ് മാലാഖമാര്ത് 

4) ശുല്ഹത്താഹനന്മാര്ത് 

 

22) പ്കിസ്തു മസ ്ശുപ്ശൂഷയില് 'മാലാഖമാരുഴട സ്തു തിെ്' ഴചാല്ലുന്നത് എഹൊള്? 

1)  ൗൈുമാലാഹഖ കെിഞ്ഞ ്

2) പ്പൈക്ഷിണത്തിനുഹശഷം 

3) രീജവാല കത്തിച്ചദ്ദശഷം 

4) ഏവന്ഹഗലിഹയാന് വായിക്കുന്നതിനു മുന്പ ്

 

23) വലിയഹനാപില് ഉച്ചയ്ക്കു നടത്തുന്ന യാമപ്പാര്ത്ഥനകള്. 

A മൂന്നാംമണി 

B ആറാം മണി 

C ഒന്പതാം മണി 

1) AB 

2) BC 

3) AC 

4) ABC 

 

24) ചുവഴട പറയുന്നവയില് കുപിടാവുന്ന സമയം ഏത?് 

1) ഞായറാഴ്ച സന്ധയാനമസ്്കാരത്തിനുഹശഷം 

2) ഞായറാഴ്ച വി. കുര്ത്ബാന അനുഭവിക്കുന്നതിനു മുന്പ ്

3) ഞായറാഴ്ച വി. കുര്ത്ബാന അനുഭവഹശഷം 

4) ഞായൊഴ്ച ഒന്പരാംമണി നമസ്്്കാരത്തിനുദ്ദശഷം 
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25) 'മനുഷയമക്കഹള നിങ്ങള് എപ്തഹത്താളം എനഴ്റ ........................ മറയ്ക്കുകയും വയര്ത്ഥഴത്ത 

.............................. വയാജഴത്ത അഹനവഷിക്കുകയും ഴചയ്യും.' 

1) സ്്ഹന ഴത്ത, ബ ുമാനിക്കുകയും 

2) ബഹുമാനറത്ത, സ്്്ദ്ദനഹിക്കുകയും 

3) നീതിഴയ, മാനിക്കുകയും 

4) മാനഴത്ത, വിളിച്ചഹപക്ഷിക്കുകയും 

 

26) 'അവങ്കഹലക്കു ഹനാക്കിയവര്ത് ....................... അവരുഴട മുഖം ............' 

1) പ്പകാശിതരായി, ഇരുണ്ടതുമില്ല 

2) ലജ്ജിതരായില്ല, ഇരുണ്ടതുമില്ല 

3) ത്പകാശിരരായി, ലജ്ജിച്ചുദ്ദപായരുമില്ല 

4) ലജ്ജിതരായില്ല, പ്പകാശിച്ചു 

 

27) 'ഹമാചനമാചാരയര്ത്ഹക്കകുക -  ാഹല 

ഹപ്ശഷ്ഠമതാം ....................... ഹമാചനഴമെുവാന് 

പാവന ............................., ദകകളില് .............................' 

ഗീതത്തിഴല വിട്ടുഹപായ പൈങ്ങള് പ്കമത്തില് ഏത?് 

1) ബലിപീഹഠ, തനുരക്തങ്ങഴള, ആഹഘാഷിച്ചവരായ ്

2) രനുരക്തങ്ങറള, ബലിപീദ്ദേ, ആദ്ദ ാഷിച്ചവരായ ്

3) തനുരക്തങ്ങഴള, ബലിപീഹഠ, ഏറ്റവരായ് 

4) ബലിപീഹഠ, തനുരക്തങ്ങഴള, ഏറ്റവരായ് 

 

28) താഴെ പറയുന്നതില് വി. യാഹക്കാബിനഴ്റ ഹബാവൂഹസാ ഏത?് 

1) മുടികള് മുടഞ്ഞവ നിരനിരയായ്.... 

2) ആചാദ്ദരയശാ മശിഹാ കൂദാ-ശകള്... 

3) മരമതിനുയഴര കര്ത്ത്താഹവ... 

4) ശുചിഴയാടു ശുദ്ധയാ ബസ്്ക്കുൈിശാ... 

 

29) കര്ത്ത്താഹവ കരുണ ഴചയ്ത് സ ായിഹക്കണഹമ എന്ന് അര്ത്ഥം വരുന്നത?് 

1) ഹമാറന്വാഹലാ  ാന് ല ഒല്മീന് 

2) ഴമനഓലം വാൈാഴമാലഓ്ലം ഒല്മീന് 

3) ഹമാറാന് എപ്സാ ാംഹമദലന് 

4) റമാെിദ്ദയാൊദ്ദഹം ദ്ദമദലന് ഉആദാദെന് 

 

30) നാഥാ താവകമിരുഹലാകം.... എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗീതത്തില് മരിച്ചുഹപായവര്ത്ക്ക് എങ്ങഴന  

      രക്ഷ നല്കണഴമന്നാണ് പ്പാര്ത്ഥിക്കുന്നത്? 

1) സ്ലീബായാല് 

2) നിനഴ്റ അധികാരത്താല് 

3) നിന്റെ കരുണയാല് 

4) ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുഴട പ്പാര്ത്ഥനയാല് 
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31) ആൈിമസഭയിഴല പ്തിവിധ ഭരണപ്കമത്തിഴല തലവന് ആര്? 

1) കാഹതാലിക്ക 

2) പാപ്തിയര്ത്ക്കീസ്് 

3) എപിസ്്്ദ്ദകാപ 

4) കശീശ് 

 

32) അഹൊസ്തലിക പിതാക്കന്മാര്ത് എന്നാഴലന്ത്? 

1) അഹൊസ്തലന്മാരുഴട പിതാക്കന്മാര്ത് 

2) അഹൊസ്തലന്മാരുഴട സമകാലികര്ത് 

3) അഹൊസ്തലന്മാരുഴട ശിഷയന്മാര്ത് 

4) അദ്ദപാസ്തലന്മാരുറട ശിഷയന്മാരും സ്മകാലീനന്മാരും 

 

33) താഴെഴകാടുത്തിരിക്കുന്നതില് നടന്ന വര്ത്ഷം ഴതറ്റിയത ്ഏത?് 

1) യരുശഹലം സുന്ന ഹൈാസ ്- AD 49 

2) നിഖയാസുന്ന ഹൈാസ് - AD 325 

3) കുസ്തന്തീഹനാഹൊലീസ് സുന്ന ഹൈാസ ്- AD 381 

4) എദ്ദഫസ്ൂസ്് സ്ുന്നഹദ്ദദാസ്് - AD 430 

 

34) അറിയൂസിനഴ്റ ഹവൈവിപരീതം എന്തായിരുന്നു? 

1) പുത്രന് പിരാവിദ്ദനാട് സ്മനല്ല് 

2) പ്കിസ്തു  പൂര്ത്ണദൈവമാണ്, പൂര്ത്ണ മനുഷയനല്ല 

3) പരിശുദ്ധാത്മാവ ്ദൈവമല്ല 

4) കനയകമറിയാം ദൈവമാതാവല്ല 

 

35) 'പറുൈീസായിലാൈാം രുചിഹനാക്കാത്തഫലം' എന്നതുഴകാണ്്ട ഇവിഴട അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്  

      എന്ത്? 

1) നന്മതിന്മകളുഴട അറിവിനഴ്റ വൃക്ഷത്തിനഴ്റ ഫലം 

2) ജീവവൃക്ഷത്തിനഴ്റ ഫലം 

3) കർത്താവിന്റെ രിരുശരീരരക്തങ്ങള് 

4) മാഹമാൈീസായാകുന്ന വീണ്ടും ജനനഴമന്ന ഫലം 

 

36) 'ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങള് ഉള്ള മനുഷയന്' എന്ന് സവയം അനുതപിച്ച മനുഷയന്? 

1) യശയ്യാത്പവാചകന് 

2) ഏലിയാ പ്പവാചകന് 

3) ൈാവീൈ്് 

4) അപ്ബ ാം 
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37) വി. കുര്ത്ബാനയില് പുഹരാ ിതന് മദ്ധയസ്ഥപ്പാര്ത്ഥന നടത്തുന്ന സേര്ത്ഭങ്ങള്? 

A തൂഹയാഹബാ സമയത്ത ്

B 'യാചിഹക്കണ്ടും സമയമിതാ' എന്ന ഗീതം ആലപിക്കുഹപാള് 

C തുബ്ഹൈനിന്ഴറ സമയം 

1) AC 

2) BC 

3) AB 

4) ABC 

 

38) 'പട്ടക്കാരും വിശവാസികളായ ജനങ്ങളുഴട സംഘവും പ്കിസത്യാനിസമൂ ം മുെുവനും'  

      ഹവണ്ടി പ്പാര്ത്ഥിക്കുന്ന തുബ്ഹൈന് 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

39) 'മാഹമാൈീസാ മുങ്ങുന്ന ഒരുവന് നമ്മുഴട കര്ത്ത്താവിനഴ്റ മരണത്തില്  

      പങ്കാളിയായിത്തീരുന്നു' എന്നു പഠിെിച്ചത് ആര?് 

1) നമ്മുഴട കര്ത്ത്താവ്് 

2) പൗദ്ദലാസ് ്ശ്ലീഹാ 

3) നിഹക്കാഴൈഹമാസ ്

4) വി. മത്തായി ഏവന്ഹഗലിസ്താ 

 

40) വി. മാഹമാൈീസാഴയ സംബന്ധിച്ച ്ഴതറ്റായ പ്പസ്താവന ഏത?് 

1) ശിശുവാണു മാഹമാൈീസ മുങ്ങുന്നഴതങ്കില്, മാതാപിതാക്കളും തലഴതാടുന്ന ആളും  

    കുപസാരിച്ച്, വി. കുര്ത്ബാന അനുഭവിക്കണം 

2) മാഹമാൈീസാ സമയത്ത് ശിശുവിനുഹവണ്ടി തല ഴതാടുന്ന ആള് വിശവാസപ്പമാണം ഴചാല്ലണം 

3) പ്പായപൂര്ത്ത്തിയായ ആളാഴണങ്കില് സ്്നാനാര്ത്ഥി വിശവാസപ്പമാണം ഴചാല്ലണം 

4) ത്പായപൂർത്തിയായ ആളാണ് മാദ്ദമാദീസ്ാ മുങ്ങുന്നറരങ്കില് സ്്്നാനാർത്ഥി  

     കുമ്പസ്ാരിച്ച ് കുർബാന അനുഭവിച്ച് മാദ്ദമാദീസ്ായക്്ക് ഒരുങ്ങണം 

 

41) അമ്മയുഴട ഗര്ത്ഭത്തില്വച്ചുതഴന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവുഴകാണ്്ട നിറഞ്ഞത് ആര്? 

1) ദ്ദയാഹന്നാന് സ്്്നാപകന് 

2) സഖറിയാ പുഹരാ ിതന് 

3) എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങള്ം 

4) കനയകമറിയാം 
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42) ശിശുക്കഴള മാഹമാൈീസാ മുക്കിയിരുന്നു എന്നു വി. ഹവൈപുസ്തകത്തില്നിന്നും എങ്ങഴന  

      മനസ്സിലാക്കാം? 

1) ശിശുക്കഴള മാഹമാൈീസാ മുക്കിയതായി വയക്തമായി പറയുന്നുണ്്ട. 

2) 'വാഗ്ദത്തം നിങ്ങള്ക്കും നിങ്ങളുറട മക്കള്ക്കും' എന്ന ്പദ്ദത്രാസ്് ശ്ലീഹ പെയുന്നു. 

3) കുടുംബമായി മാഹമാൈീസാ മുങ്ങിയ സംഭവങ്ങള് പറയുഹപാള് അവിഴട ശിശുക്കളും  

     ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹവൈപുസ്തകത്തില് പറയുന്നു 

4) വി. ഹവൈപുസ്തകത്തില് ഴതളിവുകള് ലഭയമല്ല 

 

43) 'ഇതിനായിട്ടഹല്ലാ മരിച്ചവഹരാടും സുവിഹശഷം അറിയിച്ചത'് ആരാണു സുവിഹശഷം  

       അറിയിച്ചത?് 

1) ദ്ദയശുത്കിസ്തു  

2) പൗഹലാസ ്ശ്ലീ ാ 

3) പഹപ്താസ് ശ്ലീ ാ 

4) ഹയാ ന്നാന് ശ്ലീ ാ 

 

44) വാങ്ങിഹൊയവര്ത് നിപ്ൈയിലാഴണന്നു പറയുന്നതിനഴ്റ അര്ത്ഥഴമന്ത?് 

1) മരിച്ചവര്ത് മൗനതയിലാണ ്

2) മരിച്ചവരുഴട ആത്മാക്കള് വിപ്ശമത്തിലാണ ്

3) ശബ്ദം ദ്ദകട്ട് ഉണരുവാന് അവർക്ക് ത്പാപ്തിയുണ്്ട 

4) മരിച്ചവര്ത് ആത്മീയാവസ്ഥയില് നിര്ത്ജീവരാണ ്

 

45) കെഹൈാകയന് പിതാക്കന്മാരുഴട ഗണത്തില്ഴെടാത്ത ആള്? 

1) വലിയ മാര്ത് ബഹസലിഹയാസ ്

2) നിസായിഴല പ്ഗിഹഗാറിഹയാസ ്

3) നാസിയാന്സിഴല പ്ഗിഹഗാറിഹയാസ്് 

4) അദ്ദന്തയാഖ്യയിറല ദ്ദസ്ദ്ദവെിദ്ദയാസ് ്

 

46) പൗരസ്തയ ആത്മീയതയുഴട അടിത്തറ 

1) ദൈവരാജയ സ്ഥാപനം 

2) ദദവീകരണം 

3) ദൈവാരാധന് 

4) മാഹമാൈീസായുഴട നല്വരങ്ങള് ഉള്ഴക്കാണ്ടു ജീവിക്കുക 

 

47) 'അരെള്ളി' ആരുഴട നാമത്തിലാണ ്സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? 

1) ഹതാമ്മാശ്ലീ ാ 

2) ഗീവര്ത്ഗീസ് സ ൈാ 

3) ദദവമാരാവ് 

4) അരചനഴ്റ നാമത്തില് 
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48) പഹരതര്ത്ക്കായുള്ള കുക്കിലിഹയാനിനഴ്റ മസുമൂറ് 

1) സ്ങ്കീർത്തനം 103:13,15 

2) സങ്കീര്ത്ത്തനം 103:7-9 

3) സങ്കീര്ത്ത്തനം 89:3,4 

4) സങ്കീര്ത്ത്തനം 89:35,49 

 

49) നമ്മുഴട പരുമല പള്ളി ആരുഴട നാമത്തിലാണ ്സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? 

1) ദൈവമാതാവ ്

2) പരി. പരുമല തിരുഹമനി 

3) പൗഹലാസ ്ശ്ലീ ാ 

4) പദ്ദത്രാസ്്-പൗദ്ദലാസ്് ശ്ലീഹന്മാർ 

 

50) മ്ശംഹശാഹനാ എന്ന വാക്കിനഴ്റ അര്ത്ഥം? 

1) ശുത്ശൂഷ റചയ്യുന്നവന് 

2) ഹസവനം ഴചയ്യുന്നവന് 

3) സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവന് 

4) മൈ്ബ ാ ശുപ്ശൂഷകന് 

   


