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1) ക്രിസ്തീയ സഭ സസപ്റ്റുവജിന്റ് ഉപയയോഗിക്കുവോന് രോരണസെന്ത്? 

1) യഹൂദന്മോര് െോതൃഭോഷയോയ ഹീക്രുയവദപുസ്തരം ഉപയയോഗിച്ചതുസരോണ്ട് 
ക്രിസ്തീയ സഭ സസപ്റ്റുവജിന്റ് ഉപയയോഗിച്ചു 
2) പ്റ്ശീത്തോ യവദപുസ്തരം അന്നു തയ്യോറോക്കിയിരുന്നില്ല എന്നതുസരോണ്ട് 
3) പൗയല്ോസ് ശ്ലീഹോ ക്ഗീക്കുയവദപുസ്തരം ഉപയയോഗിച്ചതുസരോണ്ട്  
4) യഹൂദന്മാര് സാര്വത്രിക ഭാഷയിലുള്ള സസപ്റ്റുവജിന്റ് അംഗീകരിച്ചരുസകാണ്ട് 
 

2) നമ്മുസെ സഭസയ സംരന്ധിച്ച് തോസെപ്പറയുന്ന ഏതു ക്പസ്തോവനയോണ് ശരി? 

1) വി. യവദപുസ്തരം സഭയുസെ അെിസ്ഥോനക്പെോണക്ഗന്ഥെോയി നോം 
അംഗീരരിക്കുന്നില്ല 
2) സഭോപിതോക്കന്മോരുസെ പഠിപ്പിക്കല്ുരള് െോക്തെോണ് സഭ ആധിരോരിരെോയി 
പരിഗണിക്കുന്നത് 

3) വി. വവദപുസ്രകം മാത്രമാണ് സഭയുസെ ത്പമാണങ്ങള്ക്ക് ആധാരസമന്നു നാം 
വിശ്വസികുന്നിലല 
4) യവദപുസ്തരം െനുഷയനിര്മ്മിതെോരയോല് അതിസല് ആശയങ്ങള് 
സതറില്ലോത്തതോസണന്നു നോം രരുതുന്നില്ല 
 

3) യിക്സോയയല്യയരോട് ഭോഗം ഭോഗെോയും വിവിധെോയും സംസോരിച്ച ദദവം 
അന്തയരോല്ത്ത്  ആരു െുഖോന്തിരം സംസോരിച്ചു എന്നോണ് എക്രോയയല്ഖനത്തില് 
പറയുന്നത്? 

1) പിതോവ് 

2) പുത്രന് 

3) പരിശുദ്ധറൂഹോ  

4) അയപ്പോസ്തല്ന്മോര് 

 

4) ദദവം സവപുക്തസനത്തസന്ന പോപപരിഹോരത്തിനു നിയയോഗിക്കുവോന് രോരണസെന്ത്? 

1) മനുഷയന് എത്ര ത്ശ്മിച്ചാലും നയായത്പമാണം നിര്വചികുന്ന പൂര്ണരയില് എത്തുവാന് 
സാധയമലല എന്നരുസകാണ്ട് 
2) പുക്തന്റസറ രല്ിയര്പ്പണത്തില്ൂസെ പെയനിയെരല്ി പൂര്ണെോയി നിര്ത്തുവോന് 
പിതോവ് ആക്ഗഹിച്ചതുസരോണ്ട് 
3) 'ആര് നെുക്കുയവണ്ടി യപോരും' എന്ന യ ോദയത്തിന്റ പുക്തന് 'എസന്ന അയക്കുര' എന്നു 
ക്പതിരരിച്ചതുസരോണ്ട് 
4) െോയെോദീസോയില്ൂസെ പുക്തനു സയഹോദരങ്ങളോയിത്തീരുയപോള് െനുഷയന് ദദവത്തിനു 
െക്കളോയിത്തീരുസെന്നതുസരോണ്ട് 
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5) 'നോം നയോയക്പെോണത്തിനല്ല രൃപക്കയക്ത അധീനരോരുന്നു' എന്ന പൗയല്ോസിന്റസറ 
ക്പസ്തോവനയുസെ അര്ഥസെന്ത്? 

1) നയോയക്പെോണ അനുഷ്ഠോനത്തിനു നോം ക്പോധോനയം സരോെുക്കുന്നില്ല 
2) പെയനിയെക്പെോണങ്ങള് പുതിയനിയെരോല്ത്ത് രോധരെല്ല  
3) നയായത്പമാണം അനുഷ്ഠിച്ചരുസകാണ്ടു മാത്രം ദദവരാജയം ത്പാപ്റ്രമാകുകയിലല 
4) ദദവരൃപ വയോപരിക്കുന്നിെത്തു നയോയക്പെോണത്തിനു ക്പസക്തിയില്ല 
 

6) സെവീക്ഷണസുവിയശഷങ്ങളും യയോഹന്നോന്റസറ സുവിയശഷവും തമ്മില്ുള്ള 
വയതയോസങ്ങളില്സപ്പെോത്തത് എന്ത്? 

1) പരസയശുക്ശൂഷോരോല്യളവില്ുള്ള വയതയോസം 

2) ജീവസുറ ഉപെരളുസെ സോന്നിധയം സെവീക്ഷണ സുവിയശഷങ്ങളില് ഉണ്ട് 
3) അത്ഭുരങ്ങള്ക് അെയാളങ്ങളായി കാണുന്നരുസകാണ്ട് വയാഹന്നാന്റസെ സുവിവശ്ഷത്തില് 
ഉള്ക്സെെുന്നിലല 
4) സെവീക്ഷണസുവിയശഷങ്ങള് ദദവരോജയത്തിന്റ ഊന്നല് സരോെുക്കുന്നു 
 

7) പൗയല്ോസിന്റസറ രത്തുരസളപ്പറിയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളില് ഉള്സപ്പെോത്തത് ഏത്? 

1) എല്ലോ രത്തുരളും നെുക്കു ല്ഭയെോയിട്ടില്ല 
2) ഓയരോ സഭയില്ും ഉണ്ടോയിട്ടുള്ള ക്പശ്നങ്ങള്ക്കുള്ള ക്പതിരരണെോണ് 
പൗയല്ോസിന്റസറ രത്തുരള് 

3) പൗവലാസ് വയക്തിപരമായി കത്തുകള്ക് എഴുരാെിലല 
4) പല് രത്തുരളില്ും രൂട്ടിയച്ചര്ക്കല്ുരളും ഒെിവോക്കസപ്പെല്ും നെന്നിട്ടുണ്ട് 
 

8) സഭയുസെ ൌല്ിരെോയ ല്ക്ഷയം എന്ത്? 

1) ദദവാരാധന 

2) സുവിയശഷീരരണം 

3) സരോയ്യനോണിയ 

4) ഡയയോയക്കോണിയ 

 

9) വി. രുര്രോനയുസെ രണ്ടോെസത്ത ഭോഗത്തിനു 'വിശവോസിരളുസെ ക്രെം' എന്നു 
പറയുവോന് രോരണസെന്ത്? 

1) വിശവോസക്പെോണം സ ോല്ലി ആരംഭിക്കുന്നതുസരോണ്ട്  

2) അരിനുമുന്പ്റ് മാവമാദീസാ ത്പാപികാത്തവര് സംബന്ധികുന്ന രീരി 
ഉണ്ടായിരുന്നരുസകാണ്ട് 
3) വ നശുക്ശൂഷരള് രെിഞ്ഞതുസരോണ്ട് 
4) പട്ടക്കോരന് പദവിയെല് രയറിസക്കോണ്ട് യഥോര്ഥ രല്ി ആരംഭിക്കുന്നതുസരോണ്ട് 
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10) എല്ലോ തിരുസവെുത്തുരളുസെയും െരുെവും പൂര്ത്തീരരണവും 

1) സുവിവശ്ഷങ്ങള്ക് 

2) യയോഹന്നോന്റസറ സുവിയശഷം 

3) പൗയല്ോസിന്റസറ യല്ഖനങ്ങള് 

4) യയോഹന്നോന്റസറ സവളിപ്പോട് 

 

11) യരുശയല്െില്നിന്നു യപോരോസത തയന്നോട് യരട്ട വോഗ്ദത്തത്തിനോയി രോത്തിരിക്കണം 
എന്ന് യയശു ശിഷയന്മോയരോെു പറഞ്ഞു. വോഗ്ദത്തം എന്തോയിരുന്നു? 

1) യൂദോയ്ക്കു പരരും െസറോരു ശിഷയന് 

2) പൗയരോഹിതയ നല്വരം 

3) പരിശ്ുദ്ധാത്മ ദാനം  

4) അനയഭോഷ 

 

12) സശമ്മോശന്മോസര സതരസഞ്ഞെുത്തയപ്പോള് അവര്ക്കു നിഷ്ക്കര്ഷിച്ചിട്ടില്ലോതിരുന്ന 
ഗുണം. 
1) ആത്മോവ്  
2) ജ്ഞോനം 

3) പാരമ്പരയം  

4) സോക്ഷയം 

 

13) സംഭവങ്ങള് നെന്ന ക്രെത്തില്ുള്ളത് സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 
1) െില്ോന് വിളംരരം, യരുശയല്ം രൗണ്സില്, ജോംനിയ രൗണ്സില്, 

നിഖയോസുന്നഹയദോസ് 

2) യരുശയല്ം രൗണ്സില്, ജോംനിയ രൗണ്സില്, നിഖയോസുന്നഹയദോസ്, െില്ോന് 
വിളംരരം 

3) ജോംനിയ രൗണ്സില്, യരുശയല്ം രൗണ്സില്, െില്ോന് വിളംരരം, 

നിഖയോസുന്നഹയദോസ് 

4) യരുശ്വലം കൗണ്സില്, ജാംനിയ കൗണ്സില്, മിലാന് വിളംബരം, നിഖ്യാസുന്നഹവദാസ് 

 

14) നവീരരണ ക്പസ്ഥോനവുെോയി രന്ധെില്ലോത്ത ആള്? 

1) മാര്ടിന് ലൂഥര് കിങ് 

2) യജോണ് ദവക്ലിഫ് 

3) യജോണ് രോല്വിന്  

4) യജോണ് ഹസ്  
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15) സുന്നഹയദോസുരളും അവയില്  ര്ച്ച സ യ്ത യവദവിപരീതങ്ങളും  ുവസെ 
യ ര്ക്കുന്നു. സതറോയത് സതരസഞ്ഞെുക്കുര 

1) നിഖയോ - അറിയൂസ് 

2) രുസ്തന്തീയനോയപോല്ീസ് - അസപ്പോല്ലിയനറിയനിസം 

3) എവേസൂസ് - മാസിവ ാണിയനിസം 
4) രല്ക്കിയദോന് - എവുത്തിക്കൂസ് 

 

16) എരയുസെനിക്കല് ക്പവര്ത്തനവുെോയി രന്ധെില്ലോത്ത സംഘെന 

1) World Missionary Conference 

2) Life and Work Movement 

3) World Health Organization 

4) Faith and Order Movement 

 

17) സംഭവങ്ങള് നെന്ന വര്ഷത്തിന്റസറ ക്രെത്തില്ല്ലോത്തതു സതരസഞ്ഞെുക്കുര 

1) യപര്ഷയന് രുെിയയറം, ഉദയംയപരൂര് സുന്നഹയദോസ്, രൂനന്രുരിശു സതയം 

2)  ച്ചുകാരുസെ ആഗമനം, കൂനന്കുരിശ്ു സരയം, മലങ്കര അവ്യാഖ്യന് ബന്ധം 
3) സെനസീസിന്റസറ ആഗെനം, രൂനന്രുരിശു സതയം, െല്ങ്കര അയന്തയോഖയന് രന്ധം 

4) രൂനന്രുരിശു സതയം, െല്ങ്കര-ആംഗ്ലിക്കന് രന്ധം, യറോയല്യക്കോെതി വിധി 
 

18) െല്ങ്കരയിസല് നോല്ോെസത്ത രോയതോല്ിക്കോ രോവോ 

1) രയസല്ിയയോസ് ഗീവര്ഗീസ് ക്പഥെന് 

2) രയസല്ിയയോസ് ഗീവര്ഗീസ് ദവിതീയന് 

3) ബവസലിവയാസ് ഔവഗന് ത്പഥമന് 

4) രയസല്ിയയോസ് െോര്യത്തോെോ െോതയൂസ് ക്പഥെന് 

 

19) രോയതോല്ിക്കോസ്ഥോനം െക്രിയോനോ സ്ഥോനം ഇവ തമ്മില്ുള്ള തോരതെയത്തില് 
ശരിയോയതു സതരസഞ്ഞെുക്കുര 

1) AD 290 യനോെെുത്ത് യപര്ഷയന് സഭയില് രോയതോല്ിക്കോ സ്ഥോനവും െക്രിയോനോ 
സ്ഥോനവും നില്വില് വന്നു  

2) തിക്ഗീസിസല് സഭയുസെ തല്വസന രോയതോല്ിക്കോ എന്നും യപര്ഷയയിസല് സഭയുസെ 
തല്വസന െക്രിയോനോ എന്നും വിളിച്ചു  

3) കാവരാലികാ പാത്രിയര്കീസിനു രുലയസ്ഥാനിയും മത്േിയാന പാത്രിയര്കീസിന്റസെ 
കീഴ്സ്സ്ഥാനിയും ആയിരുന്നു  

4) രോയതോല്ിക്കോ യപര്ഷയന് സഭോംഗങ്ങളുസെ തല്വനും െക്രിയോന അയന്തയോഖയന് 
സുറിയോനി സഭയുസെ തല്വനുെോയിരുന്നു  
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20) രോയതോല്ിക്കോസ്ഥോപനത്തിന്റസറ ആസന്ന രോരണം 

1) യറോയല്യക്കോെതി വിധി 
2) െുളന്തുരുത്തി സുന്നഹയദോസ് 

3) പ. വടവേരില് രിരുവമനിയുസെ മുെക് 
4) യജോസഫ് െോര് ദീവന്നോസിയയോസിന്റ ഒരു സ്ഥോനം നല്രണസെന്ന  ിന്ത 

 

21) 1912 ല് നെന്നത് രോയതോല്ിയക്കറ് പുനഃസ്ഥോപനെല്ല എന്നു പറയോന് രോരണസെന്ത്? 

A രോയതോല്ിയക്കറ് സ്ഥോപിച്ചു നല്രിയത് പോക്തിയര്ക്കീസുതസന്നയോണ് 

B െല്ങ്കരസഭ തിക്ഗീസിസല് സഭയുസെ ഭോഗെല്ലോയിരുന്നു എന്നതുസരോണ്ട് 
C തിക്ഗീസില് ഉണ്ടോയിരുന്നത് െക്രിയോയനറോയിരുന്നു 
1) AB 

2) AC 

3) BC 

4) ABC 

 

22) രോയതോല്ിക്കോസ്ഥോനവും െല്ങ്കര സെക്തോയപ്പോല്ീത്തോസ്ഥോനവും രണ്ടോയി രണ്ടുയപരില് 
നില്നിന്ന രോല്ഘട്ടം 

1) 1912-1934 

2) 1653-1912 

3) 1912-1958 

4) 1653-1964 

 

23) യരോയപത്തൂര് തെോരം ആക്ശെസത്തക്കുറിച്ച് ശരിയോയ ക്പസ്ഥോവന ഏസതല്ലോം? 

A ഇത് 1929 ല് സ്ഥോപിതെോയി 
B രിഷപ്പ് പോക്കന്ഹോം വോഷ് ആണ് ഇത് സ്ഥോപിച്ചത് 

C നമ്മുസെ ഒരു സെക്തോയപ്പോല്ീത്തോസയ ഇവിസെ രരറെക്കിയിട്ടുണ്ട് 
1) AB 

2) AC 

3) BC 

4) ABC 

 

24) രൂദോശ എന്ന വോക്ക് വി. യവദപുസ്തരത്തില് ആദയം രോണുന്നത് എവിസെയോണ്? 

1) എസേസയര് 5-ാാാം അധയായം 
2) വി. െത്തോയി 26-ാോാം അധയോയം 

3) സവളിപ്പോട് 17-ാോാം അധയോയം 

4) യറോെര് 8-ാോാം അധയോയം  
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25) 'യയഹോവ വീെു പണിയുന്നില്ല എങ്കില് പണിയുന്നവര് വൃഥോ ജോഗരിക്കുന്നു' ഇത് 
യവദപുസ്തരത്തില് എവിസെ? 

1) സങ്കീര്ത്തനം 103:4 

2) സങ്കീര്ത്തനം 127:1 

3) സങ്കീര്ത്തനം 121:1 

4) സങ്കീര്ത്തനം 45:9 

 

26) ആധുനിര രോല്ത്ത് രുെുംരങ്ങളിസല് ആഭയന്തര ഭരണക്രെത്തില് െോറം വന്നത് 
എങ്ങസന? 

1) പുതിയ തല്െുറ വിയദശത്തു യജോല്ി സപോദിക്കുന്നു 
2) ആയഗോളവത്രരണത്തിന്റസറ സവോധീനം 

3) ഭൗതിര സോഹ രയങ്ങളില്ുള്ള ആക്ശയം 

4) സ്ത്രീയും പുരുഷനും വീെിന്റ പുെത്ത് അധവാനികുന്നവരായി മാെി 
 

27) രുെുംരത്തിനുള്ളില് ആെയെറിയ ആത്മീയത ദരവരിക്കുവോന് സ യ്യോവുന്ന 
രോരയങ്ങള്? 

A ഒരുെിച്ചു ക്പോര്ഥിക്കുര 

B നര്മ്മസല്ലോപങ്ങളില് ഏര്സപ്പെുര 

C ഒരുെിച്ചു ഭക്ഷിക്കുര 

D ധനസപോദനത്തില് എല്ലോവരും ക്ശദ്ധിക്കുര 

1) AB 

2) ABC 

3) ABCD 

4) ACD 

 

28) വിവോഹരൂദോശസയ സംരന്ധിച്ച് ഏതു ക്പസ്തോവനയോണു ശരി? 

1) മണവാളനും മണവാടിയും ഓര്ത്തവ ാക്സ് വിശ്വാസികളായിരികണം 
2) ദപതിരളില് ഒരോസളങ്കില്ും ഓര്ത്തയഡോക്സ് സഭോംഗെോയിരിക്കണം 

3) ദപതിരളില് ഒരോള് ഇതരെതത്തില്സപ്പട്ടയോളോസണങ്കില് െക്കസള ഓര്ത്തയഡോക്സ് 
സഭയില് വളര്ത്തിസക്കോള്ളോം എന്ന് സമ്മതപക്തം സരോെുക്കണം 

4) ദപതിരളില് ഒരോള് ഇതരസഭയിയല്ോ െതത്തിയല്ോസപട്ട ആളോസണങ്കില്ും 
വിവോഹയശഷം ഓര്ത്തയഡോക്സ് സഭയില്ത്തസന്ന നില്നില്ക്കണം 
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29) ക്പോഗ് െതങ്ങളുസെ ക്പയതയരതയല്ലോത്തത് 

1) അവയ്ക്കു വയവസ്ഥോപിത ഭരണഘെനയില്ല 
2) ആരാധനയിലുള്ള ഐകരൂപയം മാത്രമാണ് അവരുസെ നിലനില്െിന്റസെ അെിസ്ഥാനം 
3) അവയ്ക്ക് െതക്ഗന്ഥങ്ങള് ഒന്നുെില്ല 
4) അവയ്ക്ക് രൃതയെോയ വിശവോസക്പെോണങ്ങള് ഇല്ല 
 

30) ക്തിപീഠിര ഏതു െതത്തിന്റസറ ക്ഗന്ഥെോണ്? 

1) തോയവോെതം 

2) ദജനെതം 

3) ബുദ്ധമരം 
4) രണ്രയൂഷയ െതം 

 

31) ഓറിയന്ററല് ഓര്ത്തയഡോക്സ് വിഭോഗത്തില്സപ്പെോത്തത്. 
1) അലക്സാത്്ിയന് സഭ 

2) അയന്തയോഖയന് സഭ  
3) അര്െീനിയന് സഭ 

4) എറിക്തിയന് സഭ 

 

32) യറോെന് രയത്തോല്ിക്കോസഭസയ സംരന്ധിച്ച് ശരിയല്ലോത്ത ക്പസ്തോവന ഏത്? 

1) രില്ിയയോസക്ക വിശവോസം അംഗീരരിക്കുന്നു 
2) മൂന്നു സാര്വത്രിക സുന്നഹവദാസുകള്ക് മാത്രം ആംഗീകരികുന്നു 
3) ദരരിളില് 73 പുസ്തരങ്ങള് 

4) വി. രുര്രോനയിസല് വസ്തുെോറ സിദ്ധോന്തം അംഗീരരിക്കുന്നു 
 

33) തോസെപ്പറയുന്ന എരയുസെനിക്കല് ക്പസ്ഥോനങ്ങള് സ്ഥോപിക്കസപ്പട്ട വര്ഷം സതറോയത് 
സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 
1) YMCA-1844 

2) LMS-1795 

3) YWCA-1850 

4) GCF-2007 
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34) 1937 സല് എഡിന്രയറോ സയമ്മളനത്തില് സംരന്ധിച്ച ഓര്ത്തയഡോക്സ് 
സഭോക്പതിനിധി. 
1) രയസല്ിയയോസ് ഔയഗന് ക്പഥെന് രോവ 

2) ബവസലിവയാസ് ഗീവര്ഗീസ് ദവിരീയന് ബാവ 

3) രയസല്ിയയോസ് െോതയൂസ് ക്പഥെന് രോവ 

4) പൗയല്ോസ് െോര്ക്ഗിയഗോറിയയോസ് സെക്തോയപ്പോല്ീത്ത 

 

35) KCC യുസെ ഇയപ്പോെസത്ത ക്പസിഡന്റ്? 

1) ഗീവര്ഗീസ് െോര് രൂറിയല്ോസ് 

2) രില്ിയപ്പോസ് െോര് യൗയസരിയയോസ് 

3) ഗക്രിയയല് െോര് ക്ഗീയഗോറിയയോസ് 

4) ബിഷെ് ഉമ്മന് വജാര്ജ്ജ് 
 

36) 'സഷയെോസന എയക്സ' എന്നോല് എന്ത്? 

1) ആരോധനയിസല് വിശവോസക്പഖയോപനം  

2) ആരാധനയിസല ആശ്ീര്വാദങ്ങള്ക് 

3) യദവോല്യത്തില് രോഴ് യപ്പം വയ്ക്കുന്ന പോക്ത ം  

4) ആരോധനയ്ക്കുയശഷം നെത്തുന്ന ധര്മ്മയശഖരം 

 

37) യഹൂദസപസഹോസയ സംരന്ധിച്ച് ശരിയോയ ക്പസ്തോവന ഏത്? 

1) യരുശയല്ം യദവോല്യത്തിനുള്ളില് സപസഹോ ഭക്ഷിക്കുവോന് പോെില്ല 
2) സപസഹോദിവസം രോക്തിയില്ോയിരുന്നു ഭക്ഷണം 

3) സപസഹാ ഭക്ഷികുന്നവര് ചാരി ഇരുന്നാണ് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് 

4) സപസഹോ ദിവസം രോല്യക്കോര് യവദവോയന നെത്തുരയും െുതിര്ന്നവര് അത് 
വയോഖയോനിക്കുരയും സ യ്യുെോയിരുന്നു 
 

38) വി. രുര്രോനയുസെ ഒരുക്കശുക്ശൂഷയില് യയോഹന്നോന് 19:34-35 അനുസ്െരിക്കുന്നു. 
എന്തോണ് അവിസെ ക്പതിപോദിക്കുന്ന വിഷയം 

1) ഇത് എന്റസറ ശരീരം എന്നും ഇത് എന്റസറ രക്തം എന്നും പറഞ്ഞുസരോണ്ട് 
വി.രുര്രോന സ്ഥോപിച്ച രംഗം 

2) രര്ത്തോവ് ശിഷയന്മോരുസെരോല്ുരള് രെുരുന്ന ഭോഗം 

3) ത്കൂശ്ില് കര്ത്താവിന്റസെ വിലാെുെത്തുനിന്നും രക്തവും സവള്ളവും ഒഴുകിയ സംഭവം 

4) ഗത്ശയെന് യതോട്ടത്തില്വച്ച് രര്ത്തോവിന്റസറ രക്തം വയര്പ്പുതുള്ളിരള്യപോസല് 
ഒെുരിയ രംഗം 
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39) വി. രുര്രോനയുസെ ആദയഭോഗസത്ത സംരന്ധിച്ച് ശരിയോയ ക്പസ്തോവന ഏത്? 

1) ദക്തശുദ്ധ രീര്ത്തനം ഓര്ത്തയഡോക്സ് പോരപരയത്തില് ഒരു ക്തിതവസ്തുതിയോണ് 

2) വെക്കുവശസത്ത ശ്ലീഹോവോയന എയപ്പോെും 
അയപ്പോസ്തല്ക്പവര്ത്തിരളില്നിന്നോയിരിക്കും 

3) പഴയനിയമവായനയില് അവൊത്കിേല് ത്ഗന്ഥങ്ങളും ഉള്ക്സെെുത്തിയിടുണ്ട്  
4) സതക്കുവശസത്ത ശ്ലീഹോവോയന എയപ്പോെും പൗയല്ോസ് ശ്ലീഹോയുസെ എക്രോയയല്ഖനം 
ഒെിച്ചുള്ള പുസ്തരത്തില്നിന്നോയിരിക്കും 

 

40) ഖണ്ഡിപ്പിന്റസറ ശുക്ശൂഷോസെയസത്ത ധയോനവിഷയങ്ങള് 

A രര്ത്തോവിന്റസറ െരണം 

B രരറെക്കം 

C പുനരുഥോനം 

1) AB 

2) AC 

3) BC 

4) ABC 

 

41) 'അബ്ബോ പിതോയവ' എന്ന ക്ഗന്ഥത്തിന്റസറ രര്ത്തോവ്? 

1) ോ. വബബി വര്ഗീസ് 

2) രോ. സര.എം. യജോര്ജ  

3) രോ. വി.സി. ശെുയവല് 

4) രിഷപ്പ് പോക്കന്ഹോം വോഷ്  

 

42) യോയക്കോരിന്റസറ തക്സോയില് െോക്തെുള്ള ഒരു വോ രം. 
1) പാപമിലലാത്തവന് പാപികളായ നമുകുവവണ്ടി മനവസാസെ മരണമനുഭവികുവാന് 
രയ്യാൊയി 
2) ഓയരോരുത്തനും അവനവന്റസറ ക്പവൃത്തിരള്ക്കനുസരണെോയി ക്പതിരല്ം 
സരോെുക്കുന്ന ക്ഭെജനരെോയ നിന്റസറ പുനരോഗെനസത്ത സ്െരിക്കുന്നു 
3) രക്ഷോരരെോയ രഷ്ടോനുഭവത്തിനു നമ്മുസെ രര്ത്തോവ് ഒരുങ്ങിയയപ്പോള് അപ്പം 
എെുത്തു വോഴ്ത്തി 
4) രര്ത്തോയവ ഞങ്ങള്സക്കതിരോയി ദുഷ്ടതയയോസെ സംസോരിക്കുന്ന യവദവിപരീതിരളുസെ 
വോയ്രള് നീ അെച്ചു ൌനെോക്കണസെ 
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43) 'ക്രിസ്തുഗീതം' എന്ന് അറിയസപ്പെുന്ന യവദഭോഗം ഏത്? 

1) 1 സരോരി. 13:1-13 

2) 2 സരോരി. 1:13 

3) േിലിപയര് 2:6-11 

4) ഗല്ോതയര് 3:23 - 4:7 

 

44) െല്ങ്കരസഭയുസെ പരപരോഗത ആരോധനരീതിയില്നിന്നും വയതയസ്ഥെോയ 
ആരോധനോരീതി പിന്തുെരുന്ന സഭ 

1) െല്രോര് സവതക്ന്ത സുറിയോനി സഭ 

2) െല്ങ്കര രയത്തോല്ിക്കോ സഭ  
3) ലത്തീന് കവത്താലികാ സഭ  
4) ഇവോഞ്ചല്ിക്കല് സഭ  
 

45) 'സരല്സത്തയും പൂര്ണെോക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏര പരിശുദ്ധ റൂഹോയും 
നയമ്മോെുരൂസെ' ഈ ക്പോര്ഥന എയപ്പോള് സ ോല്ലുന്നു 
1) അപ്പവീഞ്ഞുരള് വോഴ്ത്തുയപോള് 

2) വി. രുര്രോന സ്ഥോപനത്തിന്റസറ അനുസ്െരണസെയം  

3) കാസായും പീലാസായും ഉയര്ത്തിയ വശ്ഷം  

4) അവസോന ആശീര്വോദസെയത്ത്  
 

46) െോര്യത്തോമ്മോയോല് സ്ഥോപിതെോയ 'അരപ്പള്ളി' ആരുസെ നോെത്തില് 
സ്ഥോപിക്കസപ്പട്ടിരിക്കുന്നു? 

1) ദദവമാരാവ് 

2) െോര്യത്തോമ്മോ ശ്ലീഹോ 

3) സരല് പരിശുദ്ധന്മോരുസെയും  

4) പൗയല്ോസ് ശ്ലീഹോ 
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47) 'എല്ലോക്കോല്ത്തും എല്ലോ യനരത്തും .................. ദദവത്തിനു സ്തുതിയും ഭൂെിയില് 
...................... നിരപ്പും െനുഷയെക്കള്ക്കു നല്ല .......................... ഉണ്ടോയിരിക്കസട്ട.' 
ക്പോര്ഥന പൂരിപ്പിക്കുവോന് ശരിയോയ വോക്കുരള് സതരസഞ്ഞെുക്കുര. 
A അതയുന്നതങ്ങളില് 

B സെോധോനവും 

C ഉയരങ്ങളില് 

D സംക്പീതിയും 

E ശരണവും 

1) ABE 

2) CBE 

3) CED 

4) ADE 

 

48) യസയവറിയയോസിന്റസറ െോനീസോ ഏത്? 

1) നിന് മാരാവു വിശ്ുദ്ധന്മാര് ... 
2) എയന്നക്കും തന്റസറ ഇെത്തില്നിന്നും രര്ത്തോവിന്റസറ രഹുെോനം ... 
3) ശുദ്ധെുള്ള രോവോ ശുദ്ധെുള്ള ... 
4) അതയുന്നതന്റസറ െറവില് ഇരിക്കുന്നവനും ... 
 

49) തന് സോെയം നോം പൂണ്ടിെുവോന് 

നമ്മുസെ സോെയെവന് പൂണ്ടു' ഈ ഗീതത്തിന്റസറ ആരംഭം. 
1) ദയുതിയുദയം സ യ്സതന് രര്ത്തോയവ ... 
2) നിര്മ്മലമാം - ഉദവര നിര്മ്മലമായ് ... 
3) ക്പോര്ഥിപ്പോന് ദദവത്തിന് െുന്പില് ... 
4) ഭോഗയനിധീ െറിയോയെ ദദവ ... 
 

50) ' ോര്ത്തും നീതിസയ നിന് ആ ോരയന്മോരും' എന്നു തുെങ്ങുന്ന ഗീതം ഏതു 
യവദഭോഗെോണ്? 

1) സങ്കീര്ത്തനം 103:13-15 

2) സങ്കീര്ത്തനം 45: 9-11 

3) സങ്കീര്ത്തനം 132: 9-10 

4) സങ്കീര്ത്തനം 92: 14-15 

   

 


