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 1) യഹഹോവയുടെ ദൂതനോയുും വീടെെുപ്പിന്ടെ വോഹകനോയുും  
യശയ്യോവ് ചിത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പുെജോതി രോജോവ് 

A) ഹകോരശ് 

B) ദാര്യാവേശ് 

C) അലക്സാണ്ടർ 

D) ഉസ്സീയാവ് 

 

2) തോടെപ്പെയുന്നവരിൽ ടയശയ്യോവിന്ടെ സമകോലീനരോയ 
 ടചെിയ ത്പവോചകന്മോരോയിരുന്നവർ ആടരോടക്ക ? 

A .ദോനിഹയൽ 

B.ഹഹോശോയ 

C.ഹബക്കൂക്ക് 
D.മീഖോ 

E.ആഹമോസ് 

F.യിരമയോവ് 

A) BDF 

B) ABD 

C) BDE 

D) CDF 

 

3) യിത്സോഹയൽ ജനതയുടെ ത്പവോസകോലടെ മതജീവിതെിൽ  
വന്ന മോറ്റങ്ങളിൽ ടപെോെത് 

A) സുന്നവഗാഗുകളിൽ ആര്ാധനയ്ക്ക് ഒത്തുവേർന്നു 
B) ശബത്താേര്ണത്തിന് പ്രസക്തി കകേന്നു 
C) നയായപ്രമാണത്തിന്റെയുും മറ്റ് രുസ്തകങ്ങളുറെയുും 
 വപ്കാഡീകര്ണേുും അേയുറെ േയാഖ്യാനത്തിനുും പ്രാധാനയും 
 കകേന്നു 
D) ശോബെിൽ ഹദവോലയ ആരോധനയുും യോഗോർപ്പണവുും നെന്നിരുന്നു 
 

 

4) ബബബിളിന്ടെ ത്ഗീക്ക് ഭോഷോന്തരമോയ സപ്തതി (ടസപ്റ്റുവജന്്)  
ഉെോക്കുവോൻ ഹത്പരിപ്പിച്ച രോജോവ് . 
A) ഹെോളമി രെോമൻ 

B) വൊളമി അഞ്ചാമൻ 

C) അലക്സാണ്ടർ േപ്കേർത്തി 
D) റെവര്ാദാ ര്ാജാവ് 
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5) വിശുദ്ധ ഹവദപുസ്തകെിൻടെ ലെീൻ ഭോഷോന്തരും 

A) റസപ്റ്റ്റുേജന്് 

B) റരഷീത്താ 

C) സതയവേദരുസ്തകും 

D) വൾഹഗറ്റ് 
 

6) The book of Hasmoneans (മെെിയോസിന്ടെ പുസ്തകും) -ന്ടെ  
ഉള്ളെക്കും 
A) ബാവബൽ പ്രോസത്തിനുവശഷും ജനങ്ങള് മെങ്ങിറയത്തി 
 യര്ുശവലും വദോലയ നിർമ്മാണും 

B) യൂദോ മക്കോബിയസി-ന്ടെ-യുും സഹഹോദരങ്ങളുടെയുും 
 ജീവിതവുും ഹപോരോട്ടവുും ആണ് 

C) യിപ്സാവയൽ കദേകാര്ുണയത്തിന്റെ േഴിയിൽ സഞ്ചര്ിച്ച  
കാര്യങ്ങള് 

D) കദേറത്തകുെിച്ചുും സുംഘർഷനിർഭര്മായ സാെേര്യങ്ങളിറല 
 മനുഷയബന്ധറത്തകുെിച്ച് 
 

7) പൗഹലോസിടന അഹപ്പോസ്തലന് എന്ന പദവിക്ക് അർഹനോക്കിയ  
സുംഭവും? 

A) ഏറ്റേുമധികും രുെജാതികറള മാനസാന്തര്റെെുത്തി 
B) ഏറ്റേുും കൂെുതൽ പ്രവദശങ്ങളിൽ സുേിവശഷും അെിയിച്ചു 

C) വയശുപ്കിസ്തുേിൽ നിന്ന്വനര്ിട്ട് ഉരവദശങ്ങള് സവീകര്ിച്ചു 

D) ത്കിസ്തുവിനോൽ ഹനരിട്ട് മോനസോന്തരെിന് അവസരമുെോയി 
 

8) ബകസരയയിൽ പൗഹലോസുും സഹചോരികളുും തോമസിച്ചിരുന്ന ഭവനും 

A) ലുദിയായുറെ ഭേനും 

B) ഫിലിഹപ്പോസിന്ടെ ഭവനും 

C) മ്നാവസാൻറെ ഭേനും 

D) റകാർന്നവല്യാസിന്റെ ഭേനും 

 

9) ആദയടെ മിഷനെിയോത്തയിൽ പൗഹലോസിന്ടെയുും  
ബർന്നബോസിന്ടെയുും സഹോയിയോയി ഉെോയിരുന്ന ആൾ. 
A) മർഹക്കോസ് 

B) ബർന്നബാസ് 

C) റസർഗിവയാസ് 

D) യാവകാബ് 
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10) മിഷനെി യോത്തകളിൽ സ്ഥോപിക്കടപ്പട്ട സഭകളുടെ സുഗമമോയ 
 നെെിപ്പിന് പൗഹലോസ് ടചയ്ത കോരയും. 
A) ജനങ്ങറള േിശവാസത്തിൽ ഉെെിച്ചു 

B) ജനങ്ങറള കധര്യറെെുത്തി 
C) കശ്ശീശന്മോടര അഭിഹഷകും ടചയ്ത് നിഹയോഗിച്ചു 
D) സ്ഥാരിച്ച സഭകളിൽ രല പ്രാേശയും സന്ദർശനും നെത്തി 
 

11) പൗഹലോസിന്ടെ രെോും മിഷനെിയോത്തയിൽ ലുത്സയിൽ വച്ചു  
ത്കിസ്തീയ ത്പവർെനെിനോയി തിരടെെുെത് ആടരയോണ് ? 

A) രൗവലാസ് 

B) തിഹമോെിഹയോസ് 

C) മർവകാസ് 

D) ശീലാസ് 

 

 

12) യരുശഹലമിൽ പഹത്തോസ് ശ്ലീഹോയുടെ ത്പസുംഗെിൽ ' 
വഹിക്കുവോൻ കെിയോെ നുകും' എന്ന് വിഹശഷിപ്പിച്ചത്  
എന്തിടനയോണ്? 

A) േിജാതീയർ സഭയിൽ വേര്ുന്നത് 

B) േിവദശ ആധിരതയങ്ങള് 

C) യഹൂദമതോനുഷ്ഠോനങ്ങൾ 

D) രുെജാതികളുറെ ആവര്ാരികറെട്ട കുറ്റങ്ങള് 

 

13) "പരിഹേദന അലല അത്ഗചർമും അലല പുതിയ സൃഷ്ടി അഹത്ത 
 കോരയും" Bible Reference ? 

A) ഗലോതയർ 6: 15 

B) ഗലാതയർ 5 : 10 

C) എവേസയർ 6 :11 

D) വയാെന്നാൻ 10 : 26 
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14) സന്ധ്യയുടെ ലുെിനിയ ത്തിതവനോമെിൽ ആരുംഭിക്കുവോനുള്ള  
കോരണും 
A) കദേീകര്ണ പ്രപ്കിയക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്ഥനയായതു  
റകാണ്ട് 
B) ഓർെഹ ോക്സ് വിശവോസെിൻടെ അെിസ്ഥോനത്പമോണും 
 ത്തിതവവിശവോസമോയതുടകോെ് 
C) കദേസാദൃശയത്തിവലക് എത്തിവച്ചര്ുക എന്നത് നമ്മുറെ 
 ലക്ഷ്യമായതുറകാണ്ട് 
D) ഈ അവരക്ഷ് േിശുദ്ധിക് വേണ്ടിയുള്ളതായതുറകാണ്ട് 
 

 

15) ത്പഭോതെിടല ലുെിനിയോയിടല തോടെപ്പെയുന്ന  
വോചകും യഥോത്കമും പൂരിപ്പിക്കുക. 
ഹലോകും , ജ ും , പിശോച് എന്നിവയുടെ വയോഹമോഹങ്ങളിൽ നിന്നുും 

.......................................എതിരോയ എലലോ വശീകരണങ്ങളിൽ നിന്നുും 

......................................എതിരോയ എലലോ കൂട്ടുടകട്ടിൽനിന്നുും 
 ഒെിെു ജീവിപ്പോൻ ഞങ്ങടള ശക്തിടപ്പെുെണഹമ 

A) ബദവസ്ഹനഹെിന് , സതയവിശവോസെിന് 

B) സതയേിശവാസത്തിന് , കദേസ്വനെത്തിന് 

C) സതയേിശവാസത്തിന് , നിഖ്യ േിശവാസപ്രമാണത്തിന് 

D) കദേസ്വനെത്തിന് , നിഖ്യ േിശവാസപ്രമാണത്തിന് 

 

16) കുെുുംബോുംഗങ്ങളുടെ സൗകരയടെ ത്പതി നമ്മുടെ സഭ  
യോമത്പോർത്ഥനകൾ രെ് ഹനരമോയി ത്കമീകരിച്ചിട്ടുെ്, 
അതിൽ ത്പഭോതെിടല ത്പോർത്ഥനയിൽ എത്ത യോമങ്ങളിടല  
ത്പോർത്ഥനയോണ് ഉൾടപ്പെുെിയിരിക്കുന്നത് 

A) 3 

B) 4 

C) 2 

D) 5 
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17) 'കുെോെിടന വൃക്ഷും നൽകി 
തീക്കൽപോെ ജലും നൽകി 
എസ്തീെ മത്സ്യവുഹമകി' 
ഈ വരികൾ എന്തിന്ടെ ദൃഷ്ടോന്തമോണ് ? 

A) പ .കനയകോമെിയോമിന്ടെ കനയകോതവും 
B) യെൂദന്മാര്ുറെ രര്ിൊസും 

C) ഇസൊകിന്റെ ബലി 
D) മത്സ്യും നൽകിയ എസ്തീെ 

 

18) ടശമഓൻ കീപ്പോ ഹയോഹന്നോഹനോെുടമോന്നിച്ചീനോൾ 

........................................................... 

................................................................................... 

.....................................സ്ഹതോത്തും പോെി. 
ആരോണ് ആനന്ദിച്ചത് ? ആരോണ് തൃപ്തിടപ്പട്ടത് ? ആരോണ് സ്ഹതോത്തും പോെിയത് ? 

A) യോഹക്കോബ് , ഹതോമ്മോ , മെോയി 
B) വതാമ്മാ , യാവകാബ് , മത്തായി 
C) യാവകാബ് , മത്തായി, വതാമ്മാ 

D) മത്തായി , യാവകാബ് , വതാമ്മാ 

 

19) 'നമുക്കു ഹപോരോട്ടമുള്ളത് ............................, , വോഴ്ചകഹളോെുും 
 അധികോരങ്ങഹളോെുും ഈ അന്ധ്കോരെിന്ടെ 

............................സവർഹലോകങ്ങളിടല ദുഷ്ടോത്മഹസനഹയോെുും അടത്ത .'  
എഹഫസയർ 6 :12 ഹവദവോകയും യഥോത്കമും പൂരിപ്പിക്കുക. 
A ) ജ രക്തങ്ങഹളോെലല 
B ) ഹലോകോധിപതികഹളോെുും 

C ) ദുഷ്ടോത്മഹസനഹയോെുും 
D )ഈ ഹലോകഹെോെലല 
A) AB 

B) BC 

C) AD 

D) AC 
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20) AD 395 -ൽ തന്ടെ ഭരണടെ കിെക്കൻ എന്നുും പെിെോെൻ എന്നുും രെു  
ത്കമെിലോക്കിയ ഹെോമോ ചത്കവർെി ആര് ? 

A) വകാൺസ്റ്റൻൻ്റെയിൻ 

B) വതവോവദാവൊസ് 

C) ഹതഹവോഹദോഹസയോസ് 

D) റസെുവലഗിയസ് 

 

21) 'ടതറ്റുവരുെുക മനുഷയസഹജമോണ്. എന്നോൽ അതിൽ അെിയുെച്ചു  
നിൽക്കുന്നത് ബപശോചികമോണ് '. ഇത് ആരുടെ വോക്കുകളോണ് ? 

A) വയശുപ്കിസ്തു 
B) മൊത്മാഗാന്ധി 
C) വി . അഗസ്റ്റിൻ 

D) േി . രൗവലാസ് 

 

22) ഇസ്ോും മതവിശവോസികളോയ തുർക്കികളുടെ ബകകളിൽ നിന്നുും  
വിശുദ്ധനോെോയ ടയരുശഹലുംനഗരും പിെിടച്ചെുക്കുവോൻ പോശ്ചോതയ 
ബത്കസ്തവർ നെെിയ ത്ശമമോണ് .............................എന്ന് അെിയടപ്പെുന്നത് 

A) കൂനൻകുര്ിശുസതയും 

B) കുരിശുയുദ്ധും 
C) റയര്ുശവലും സുന്നെവദാസ് 

D) മിലാൻ േിളുംബര്ും 

 

23) എഹ സ്സ ത്കിസ്തയോനികൾക്ക് നഷ്ടമോയഹതോടെ ആരുംഭിച്ച യുദ്ധും 

A) ഒന്നാും കുര്ിശുയുദ്ധും 

B) മൂന്നാും കുര്ിശുയുദ്ധും 

C) നാലാും കുര്ിശുയുദ്ധും 

D) രെോും കുരിശുയുദ്ധും 
 

24) വിലയോർവട്ടും രോജോക്കന്മോർ ഏതു ഹപരിലോണ് അെിയടപ്പട്ടിരുന്നത് ? 

A) റകാച്ചി ര്ാജാകന്മാർ 

B) വൊമാ ര്ാജാകന്മാർ 

C) ഹതോമ്മോ രോജോക്കന്മോർ 

D) തിര്ുേിതാുംകൂർ ര്ാജാകന്മാർ 
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25) തോടെ പെയുന്ന സുംഭവങ്ങൾ ആഹരോഹണത്കമെിൽ എെുതുക. 
A ) ഹതോമ അർക്കദിയോഹക്കോടന മോർഹെോമ്മോ എന്നഹപരിൽ  
ടമത്തോഹപ്പോലീെയോയി വോെിച്ചു. 
B ) ഉദയുംഹപരൂർ സുന്നഹഹദോസ് 

C ) ഹകരളതീരഹെക്ക് ഹപോർട്ടുഗീസ് ആഗമനും 

D ) കൂനൻകുരിശു സതയും 
A) ABCD 

B) CBDA 

C) BCDA 

D) DABC 

 

26) കൂനൻകുരിശു സതയവുമോയി ബന്ധ്ടപ്പട്ട് ശരിയലലോെ ത്പസ്തോവന ഏത് ? 

A) േിവദശാധിരതയത്തിനു എതിര്ായി ഇന്തയയിൽ നെന്ന ആദയറത്ത  
സവാതപ്ന്തയസമര്മായിര്ുന്നുകൂനൻകുര്ിശു സതയും 

B) മലങ്കര്നപ്സാണികള് തങ്ങളുറെ നഷ്ടറരട്ട സതയേുും സവാതപ്ന്തയേുും 
 തിര്ിച്ചുരിെിച്ചു 

C) കൂനൻകുരിശു സതയെിൽ പടെെുെവടര പെയകൂറ്റുകോടരന്നു  
ഹെോമൻകഹെോലിക്ക ചരിത്തകോരന്മോർ വിഹശഷിപ്പിക്കുന്നു 
D) മലങ്കര്യിറല ര്ണ്ടുലക്ഷ്വത്താളും നപ്സാണികള് വൊമൻകവത്താലിക  
േിശവാസത്തിറനതിര്ായി പ്രതിജ്ഞ റേയ്ക്തു 
 

27) ഉദയുംഹപരൂർ സുന്നഹഹദോസ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ആര് ? എന്ന് ? 

A) അലക്സിസ്  ി ടമനസിസ് , AD 1599 

B) വതാമ്മാ അർകദിയാവകാൻ, AD 1599 

C) അലക്സിസ് ഡി റമനസിസ് , AD 1653 

D) വൊമിറല മാർരാെ, AD 1653 

 

28) അഞ്ോും തുഹേനിൽ ഓർക്കടപ്പെുന്ന പരിശുദ്ധ പിതോക്കന്മോടര  
സുംബന്ധ്ിച്ചു ശരിയോയ ത്പസ്തോവന ഏടതലലോും ?. 

A .ശ്ബളഹികവുും സ്തുതിടചോവ്വക്കടപ്പട്ടതുമോയ വിശവോസും 
 പോലിച്ചവരോയിരുന്നു. 
B , കല്ക്ക്കഹദോൻ സുന്നഹഹദോസ് വിശവോസത്പഖയോപനുംസവീകരിച്ചവരോയിരുന്നു. 
C . മലെരസഭ ത്പഖയോപിച്ച 3 പിതോക്കന്മോരുൾടപ്പടെ 26 പിതോക്കന്മോടര 
 ആണ് ഉൾടപ്പെുെിയിരിക്കുന്നത്. 
D നിഖയോ സുന്നഹഹദോസിനു മുൻപുള്ള 4 പിതോക്കന്മോടര ആണ് നോും 
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 ഈ തുഹേനിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത് 

A) ABC 

B) AB 

C) ACD 

D) ABD 

 

29) ഹയശു മനുഷയനോയി എെിലുും തനിക്കു മനുഷയോത്മോവ് ഇലലോയിരുന്നു 
 എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആൾ? 

A) അെിവയാസ് 

B) അഹപ്പോളിനോെിഹയോസ് 

C) റനസ്വതാർ 

D) മാസിവഡാണിയസ് 

 

30) മറ്റു ശ്ലീഹന്മോടരടയലലോും നോലോും തുഹേനിൽ ഓർക്കുന്നുടെെിലുും  
വി .യോഹക്കോബിടന അഞ്ോും തുഹേനിൽ ഓർക്കുവോൻ കോരണടമന്ത്? 

A) അവേെും റയര്ുശവലമിറല ഒന്നാമറത്ത പ്രധാനാോര്യനായിര്ുന്നതിനാൽ 

B) അവേെും കർത്താോയ വയശുപ്കിസ്തുേിന്റെ  
സവൊദര്നായിര്ുന്നതിനാൽ 

C) അഹേഹും സുെിയോനിസഭയുടെ തുെക്കക്കോരനോയതിനോൽ 

D) റയര്ുശവലമിന്റെ തൂണുകള് എന്നെിയറെട്ടേര്ിൽ ഒര്ാളായിര്ുന്നതിനാൽ 

 

31) കൽക്കഹദോനയ സുന്നഹഹദോസ് തിരസ്കരിച്ച സഭകൾ 

A .ത്ഗീക്ക് ഓർെഹ ോൿസ് സഭ 

B. ഹെോമൻ കഹെോലിക്ക സഭ 

C.ഹകോപ്റ്റിക് സഭ 

D.അഹന്തയോഖയ സഭ 

E . മലെര ഓർെഹ ോക്സ് സഭ 

F.എഹതയോപയൻ സഭ 

A) CDEF 

B) ABCD 

C) BCDE 

D) ABEF 

 

32) വി.െൂഹോയുടെ കിന്നരും എന്നെിയടപ്പട്ടിരുന്ന പിതോവ്. 
A) നിസിബിസിടല മോർ അഹത്പും 

B) റസെൂഗിറല മാർ യാവകാബ് 

C) നിനറേയിറല മാർ ഇസൊക് 

D) നിസിബിസിറല മാർ യാവകാബ് 
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33) 'ഹമോശയ്ക്കുും അഹഹരോനുും വിെ' എന്ന കൃതി ആരുഹെത് 

A) മാർ അവപ്രും 

B) മാർ ബർസൗമ 

C) മാർ ഇസൊക് 
D) മോർ ബോലോയി 
 

34) ''ഒെുക്കും അത് സർപ്പടെഹപ്പോടല കെിക്കുും '' എന്ത്? 

A) അണലി 
B) സാത്താൻ 

C) ധനും 

D) വീെ് 
 

35) സിെിയോയിടല ആലഹപ്പോയ്ക്കെുെ് പണിതുയർെിയ ഒരു  
സ്തുംഭെിലിരുന്ന് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച പിതോവ് 

A) മാർ ബർസൗമ 

B) മോർ ടശമവൂൻ ടദസ്തുനി 
C) മാർ അബൊയി 
D) മാർ യാവകാബ് ബുർോന 

 

36) വിശവോസത്പമോണെിന്ടെ മൂന്നോും ഖണ്ഡികയുടെ ഉള്ളെക്കും എന്ത് ? 

A) വയശുമശിെയായ ഏക കർത്താേിലുള്ള േിശവാസും 

B) പരിശുദ്ധോത്മോവിലുും വി.സഭയിലുമുള്ള വിശവോസും 

C) സകലത്തിന്റെയുും സൃഷ്ടാോയ സതയ ഏക കദേത്തിലുള്ള േിശവാസും 

D) േര്ുോനിര്ികുന്ന വലാകത്തിറല രുതിയ ജീേറന രറ്റി 
 

37) AD 1054 -ൽ ബബസന്െയിൻ ഓർെഹ ോക്സ് സഭകൾ കഹെോലിക്ക 
 സഭയുമോയുള്ള കുര്ബോനബന്ധ്ും അവസോനിപ്പിച്ചതിനുള്ള കോരണും 

A) ഫിലിഹയോക്ക വിവോദും മൂലും വിശവോസത്പമോണും ഹഭദടപ്പെുെി 
B) മാസിവഡാണിയസിന്റെ വേദേിരര്ീതും മൂലും 

C) അെിവയാസിന്റെ വേദേിരര്ീതും മൂലും 

D) അവൊളിനാെിവയാസിന്റെ വേദേിരര്ീതും മൂലും 
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38) 'പിതോവിൻടെ അെുക്കൽനിന്നുും പുെടപ്പെുന്ന സതയോത്മോവ്' എന്ന്  
പരിശുദ്ധോത്മോവിടന വിഹശഷിപ്പിച്ചത് ആര് ? 

A) രവപ്താസ് ശ്ലീൊ 

B) രൗവലാസ് ശ്ലീൊ 

C) ഹയശുത്കിസ്തു 
D) വയാെന്നാൻ ശ്ലീൊ 

 

 

39) മലെര സഭയിൽ ഏറ്റവുമധികും പീഢനങ്ങൾക്ക് വിഹധയനോയ 
 പുഹരോഹിതഹത്ശഷ്ഠൻ. 
A) ഔവഗൻ ബാോ 

B) ബവസലിവയാസ് ഗീേർഗീസ് II 

C) അൽവോെീസ് മോർ യൂലിഹയോസ് 

D) ഗീേർഗീസ് മാർ യൂലിവയാസ് 

 

40) അൽവോെീസ് മോർ യൂലിഹയോസിന്ടെ ജീവചരിത്തമോയ Patriot and Saint  

എന്ന പുസ്തകും രചിച്ചത് ആര്? 

A) മാർ യൂലിവയാസ് 

B) മാർ ഗീേർഗീസ് മാർ ഒസ്താത്തിവയാസ് 

C) ഹ ോ .കർഹമോ അത് ഹവദോ 

D) ോ .വഗാുംസ് 

 

41) പഹത്തോസ് മോർ ഒസ്തോെിഹയോസിനോൽ സ്ഥോപിക്കടപ്പട്ട ത്പസ്ഥോനും 
A) റസൻ് .വരാള്സ് സുേിവശഷാലയും 

B) സ്ീബോദോസ സമൂഹും 
C) ഓർത്തവഡാക്സ് മിഷൻ വബാർഡ് 

D) രുതുൊെി ബാലഭേൻ 
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42) തോടെ പെയുന്നവയിൽ പഹത്തോസ് മോർ ഒസ്തോെിഹയോസ് തിരുഹമനിയുടെ 
 ത്പവർെനങ്ങൾ ടതരടെെുക്കുക ? 

A. തീെൽ ടതോെീലിടനതിടര സമൂഹടെ ഹബോധവത്കരിച്ചു 
B. ഇുംഗ്ലീഷ് വിദയോഭയോസും ഹത്പോത്സ്ോഹിപ്പിച്ചു 
C. സുെിയോനിഭോഷയുടെ ത്പോധോനയും മനസ്സിലോക്കി ത്പവർെിച്ചു 
D. തക്സോയുും കൂദോശോത്കമങ്ങളുും മലയോളെിലോക്കോൻ പരിത്ശമിച്ചു 
A) AB 

B) BC 

C) CD 

D) AD 

 

43) മലെരസഭയിൽ 'സഭോരത്നും' എന്ന ഹപരിൽ ആദരിക്കടപ്പട്ട പിതോവ്? 

A) ഗീവർഗീസ് മോർ ഒസ്തോെിഹയോസ് 

B) രവപ്താസ് മാർ ഒസ്താത്തിവയാസ് 

C) മാതയൂസ് മാർ അത്താനാവസയാസ് 

D) അൽോെീസ് മാർ യൂലിവയാസ് 

 

44) തോടെ പെയുന്നവയിൽ ഗീവര്ഗീസ് മോർ ഒസ്തോെിഹസയോസ് തിരുഹമനിയുഹെതലലോെ പുസ്തകും ഏത് ? 

A) Theology of classless society 

B) The sin of being rich in a poor world 

C) One religion of love 

D) Truth Triumphs 

 

45) ഞോൻ നട്ടു ,അപ്പഹലലോസ് നനച്ചു , ബദവമഹത്ത വളരുമോെോക്കിയത്  
(1 ഹകോരീ 3: 6) ഞോൻ ആര്? 

A) പൗഹലോസ് ശ്ലീഹോ 

B) മാർ കൂെിവലാസ് 

C) വയാെന്നാൻ ശ്ലീൊ 

D) വയശുപ്കിസ്തു 
 

46) "നിഷ്കളെതയുും ഹനരുും എടന്ന പരിപോലിക്കുമോെോകടട്ട .ഞോൻ നിെൽ  
ത്പതയോശ ടവച്ചിരിക്കുന്നുവഹലലോ " ഇത് ആരുടെ ത്പോർത്ഥനയോണ്.? 

A) യാവകാബ് 

B) ദോവീദ് 

C) ശവലാവമാൻ 

D) റയശയ്യാപ്രോേകൻ 
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47) യഥോത്കമും പൂരിപ്പിക്കുക. 
.................................ആഹലോചനത്പകോരും നെക്കോടതയുും .........................വെിയിൽ 
 നിൽക്കോടതയുും.............................ഇരിപ്പിെെിൽ ഇരിക്കോടതയുും 
 ടചയ്യണടമന്നോണ്  
സെീർെനകോരന്ടെ ത്പഹബോധനും (സെീ . 1 : 1) 

A .പരിഹോസികളുടെ 

B.ദുഷ്ടൻമോരുടെ 

C.പോപികളുടെ 

D.നീതിമോന്മോരുടെ 

A) ACD 

B) BCA 

C) BAC 

D) BCD 

 

48) പൗഹലോസിൻടെ മിഷനെിയോത്തയിൽ എഹഫസൂസിൽ നെന്ന സുംഭവും ഏത്? 

A) ലുദിയായുറെ മാനസാന്തര്ും 

B) റേളിച്ചൊെത്തിയായ റരൺകുട്ടിറയ സൗഖ്യമാകുന്നത് 

C) കാര്ാഗൃെ പ്രമാണിയുറെ മാനസാന്തര്ും 

D) വിത്ഗഹ നിർമ്മോതോക്കളുടെ ത്പഹക്ഷോഭും 

 

49) പൗഹലോസ് ഹപോകുവോൻ തുെങ്ങിയഹപ്പോൾ പരിശുദ്ധോത്മോവ് വിലക്കിയ  
സ്ഥലങ്ങൾ ഏവ? 

A.ഇഹക്കോനയ 
B .ആസയ 
C .ബിഥുനയ 
D.പിസിദയ 
A) AB 

B) AC 

C) BC 

D) CD 

 

50) മലെര ഓർെഹ ോക്സ് സഭയുടെ ഒൻപതോും കോഹതോലിക്കോബോവ ആര് ? 

A) ര. ബവസലിവയാസ് മാർവത്താമ്മ രൗവലാസ് II 

B) ര. ബവസലിവയാസ് മാർവത്താമ്മ മാതയൂസ് II 

C) പ. ബഹസലിഹയോസ് മോർഹെോമ്മ മോതയൂസ് III 
D) ര. ബവസലിവയാസ് മാർവത്താമ്മ ദിദിവമാസ് I 

 
 


