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1) മിലാന് വിളംബരം നടന്ന വര്ഷം? 

1) എ.ഡി. 325 

2) എ.ഡി. 313 

3) എ.ഡി. 381 

4) എ.ഡി. 50 

 

2) നവീകരണസഭകള് അംഗീകരിക്കുന്ന പഴയനിയമ പുസ്തകങ്ങള്? 

1) 46 

2) 39 

3) 66 

4) 73 

 

3) സന്നയാസപ്പസ്ഥാനം ഉടലലടുത്തത് എവിലട? 

1) അലക്സാപ്രിയ 

2) അന്തരയാഖ്യ 

3) അര്ന്തേനിയ 

4) ഈജിപ്ത  
 

4) ചില്ഡപ്ഡന്സ് പ്കുന്തസഡ്? 

1) 1212 

2) 1095 

3) 1291 

4) 313 

 

5) WCC രൂപീകൃതമായ വര്ഷം? 

1) 1910 

2) 1937 

3) 1948 

4) 1942 

 

6) യാന്തക്കാബ് സവപ്നത്തില്ഡ, സവര്ഗന്തത്താളം ഉയര്ന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ന്തഗാവണി 
കണ്ടതായി പറയുന്ന പുസ്തകം? 

1) ഉല്പത്തി 
2) പുറപ്പാട് 

3) ന്തലവയ 

4) ആവര്ത്തനം 
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7) ദൈവപുപ്തനായ ന്തയശുപ്കിസ്തുവിന് പ്പാധാനയം ലകാടുക്കുന്ന സുവിന്തശഷം 

1) വി. യ ോഹന്നോന് 

2) വി. ലൂന്തക്കാസ് 

3) വി. മര്ന്തക്കാസ്  
4) വി. മത്തായി  

 

8) നാം നയായപ്പമാണത്തിനലല കൃപയ്ക്ക്കന്തപ്ത അധീനരാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞത്. 
1) വി. ന്തയാഹന്നാന് 

2) വി. അഗസ്തീന്തനാസ് 

3) വി. പൗയ ോസ് 

4) വി. ലൂന്തക്കാസ് 

 

9) സമവീക്ഷണ സുവിന്തശഷണങ്ങളില്ഡ ഉള്ലപ്പടാത്ത സുവിന്തശഷം? 

1) വി. ലൂന്തക്കാസ് 

2) വി. യ ോഹന്നോന് 

3) വി. മത്തായി  

4) വി. മര്ന്തക്കാസ് 

 

10) രാഗപ്കമീകരണത്തിന്ലറ അടിസ്ഥാനപ്പമാണങ്ങള് ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന പുസ്തകം? 

1) തക്സാ 

2) എക്കോറ 

3) കുര്ബാനപ്കമം 

4) ശീമനമസ്കാരം 

 

11) കൂനന്കുരിശ് സതയം നടന്നത്? 

1) 1653 ജനുവരി 3 

2) 1652 ജനുവരി 6 

3) 1653 ലമയ്ക് 22 

4) 1665 ജൂണ് 22 
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12) സംഭവങ്ങള് പ്കമത്തില്ഡ തന്നിരിക്കുന്നത് ലതരലഞ്ഞടുക്കുക 

1) മാര്ന്തത്താമാശ്ലീഹായുലട ആഗമനം, യരുശന്തലം സുന്നഹന്തൈാസ്, ന്തപര്ഷയന് കുടിന്തയറ്റം, 

ഉൈയംന്തപരൂര് സുന്നഹന്തൈാസ്  

2) ന്തപര്ഷയന് കുടിന്തയറ്റം, മാര്ന്തത്താമാശ്ലീഹായുലട ആഗമനം, ഉൈയംന്തപരൂര് 
സുന്നഹന്തൈാസ്, യരുശന്തലം സുന്നഹന്തൈാസ് 

3)  രുശയ േം സുന്നഹയ ോസ്, മോര്തയത്തോമോശ്ലീഹോ ുടെ ആഗമനേം, യപര്ത്യന് കുെിയ റ്റേം, 

ഉ  േംയപരൂര്ത സുന്നഹയ ോസ് 

4) മാര്ന്തത്താമാശ്ലീഹായുലട ആഗമനം, യരുശന്തലം സുന്നഹന്തൈാസ്, ഉൈയംന്തപരൂര് 
സുന്നഹന്തൈാസ്, ന്തപര്ഷയന് കുടിന്തയറ്റം  

 

13) ഏതു പ്കമത്തിലാണ് മലങ്കരസഭയുലട വളര്ച ഉണ്ടായത്? 

1) മാര്ന്തത്താമാ ലമപ്താന്മാര്, അര്ക്കിൈിയാന്തക്കാന്മാര്, മലങ്കര ലമപ്താന്തപ്പാലീത്താ, 

കാന്തതാലിക്ക  

2) അര്തക്ക ി ോയക്കോന് , മോര്തയത്തോമോ ടമത്രോന്മോര്ത, മ ങ്കര ടമത്രോയപോ ീത്ത, കോയരോ ിക്ക 

3) അര്ക്കൈിയാന്തക്കാന് , മാര്ന്തത്താമാലമപ്താന്, കാന്തതാലിക്കാ, മലങ്കര ലമപ്താന്തപ്പാലീത്ത 

4) മലങ്കര ലമപ്താന്തപ്പാലീത്താ, അര്ക്കിൈിയാന്തക്കാന്, മാര്ന്തത്താമാലമപ്താന്, കാന്തതാലിക്കാ  

 

14) നടന്ന വര്ഷം ലതറ്റായത് ലതരലഞ്ഞടുക്കുക 

1) ടകോച്ചിപഞ്ചോ ത്ത് - 1876 

2) വട്ടിപ്പണനിന്തക്ഷപം - 1808 

3) റമ്പാന് ദബബിള് പ്പസിദ്ധീകരണം - 1811 

4) ന്തറായല്ഡ ന്തകാടതിവിധി - 1889 

 

15) ദവൈിക ലസമിനാരി സ്ഥാപകന് 

1) ന്തജാസഫ് മാര് ൈിവന്നാന്തസയാസ് 

2) പു ിയക്കോട്ടില് യജോസഫ് മോര്ത  ിവന്നോയസയോസ് 

3) വട്ടന്തേരില്ഡ ഗീവര്ഗീസ് മാര് ൈിവന്നാന്തസയാസ്  

4) ഗീവര്ഗീസ് മാര് ൈിവന്നാന്തസയാസ്  

 

16) കാന്തതാലിക്കാസ്ഥാനവും മലങ്കര ലമപ്താന്തപ്പാലീത്തസ്ഥാനവും ഒരുമിച് വഹിച 
ആൈയലത്ത പിതാവ്? 

1) ഗീവര്ഗീസ് മാര് ൈിവന്നാന്തസയാസ് 

2) ബയസ ിയ ോസ് ഗീവര്തഗീസ്  വിരീ ന് 

3) പ. ബന്തസലിന്തയാസ് മാര്ന്തത്താമ മാതയൂസ് പ്പഥമന് 

4) ബന്തസലിന്തയാസ് ഗീവര്ഗീസ് പ്പഥമന് 
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17) ഒന്നാം കാന്തതാലിക്കാ പ. ബന്തസലിന്തയാസ് പൗന്തലാസ് പ്പഥമന് തിരുന്തമനിലയ 1912, 

ലസപ്റ്റംബര് 15 ന് വാഴിച സ്ഥലം? 

1) ന്തകാട്ടയം 

2) പാമ്പാക്കുട 

3) പരുമല 

4) നിരണേം 

 

18) കാന്തതാലിക്ക എന്ന പ്ഗീക്ക് പൈത്തിന്ലറ അര്ഥം? 

1) ഫലം കായ്ക്ക്കുന്നവന് 

2) പ്പധാന പിതാവ് 

3) ടപോരുവിന്ടറ ആള് 

4) ജാതിക്കു തലവന് 

 

19) ന്തറാമാ സാപ്മാജയത്തില്ഡ സഭാസ്ഥാനികള്ക്ക് ഉപന്തയാഗിചിരുന്ന നാമന്തധയം? 

1) കാന്തതാലിക്കാ  

2) പോത്രി ര്തക്കീസ്  

3) മപ്ഫിയാന 

4) അര്ക്കൈിയാക്കന്  

 

20) പ. വട്ടന്തേരില്ഡ തിരുന്തമനിലയ മുടക്കിയ പാപ്തിയര്ക്കീസ്? 

1) അബ്ന്തൈദ് മശിഹാ 

2) അബ്ദുള്ള പോത്രി ര്തക്കീസ് 

3) പന്തപ്താസ് തൃതീയന് 

4) യാന്തക്കാബ് തൃതീയന് 

 

21) മലങ്കര സഭാ ഭരണഘടന 1934 ല്ഡ എവിലട കൂടിയാണ് മലങ്കര സുറിയാനി 
പ്കിസ്തയാനി അന്തസാസിന്തയഷന് പാസാക്കിയത്? 

1) നിരണം 

2) പരുമല  
3) യകോട്ട േം 

4) പാമ്പാക്കുട 
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22) 1934 ല്ഡ അംഗീകരിച ഭരണഘടനയ്ക്ക്ക് ഇന്ന് എപ്ത വകുപ്പുകള് ഉണ്ട്.? 

1) 127 

2) 135 

3) 13 

4) 18 

 

23) 1958 ല്ഡ മലങ്കരസഭയില്ഡ സമാധാനസ്ഥാപന ഒത്തുതീര്പ്പിലല പാപ്തിയര്ക്കീസ് 
പ്പതിനിധി? 

1) ഇഗ്നാത്തിന്തയാസ് യാന്തക്കാബ് തൃതീയന് 

2) മോര്ത  ു ിയ ോസ് 

3) ഗീവര്ഗീസ് ൈവിതീയന് ബാവ  
4) വട്ടന്തേരില്ഡ തിരുന്തമനി  

 

24) 1948 ല്ഡ എവിലടയാണ് WCC രൂപം ലകാണ്ടത്? 

1) അഡിസ് അബാബാ 

2) ജനിവ 

3) ആേംസ്റ്റര്തഡോേം 

4) അന്തരയാഖ്യ 

 

25) മലങ്കര സഭയുലട ആൈയലത്ത സന്നയാസ പ്പസ്ഥാനം? 

1) റാന്നി ലപരുനാട് 

2) ഓര്തഡര്ത ഓഫ് ടസന്് യരോമസ് 

3) ന്തകായമ്പത്തൂര് തടാകം 

4) പുതുപ്പാടി ലസ.ന്തപാള്സ് 

 

26) സ്ലീബാൈാസ സമൂഹത്തിന്ലറ സ്ഥാപകന്? 

1) ഗീവര്ഗീസ് കത്തനാര് 

2) എം.വി. ന്തജാര്് ലശോശന് 

3) എേം.പി. പയത്രോസ് ടശമ്മോശന് 

4) പൗന്തലാസ് മാര് പ്ഗിന്തഗാറിന്തയാസ് 
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27) ദൈവം തന്ലറ സവരൂപത്തില്ഡ മനുഷയലന സൃഷ്ടിക്കുവാന് തീരുമാനിചു എന്ന 
ന്തവൈവാകയം? 

1) ഉല്പത്തി 1:26 

2) ഉല്പത്തി 1:27 

3) ഉല്പത്തി 2:1 

4) ഉല്പത്തി 1:30 

 

28) വിവാഹകൂൈാശയില്ഡ വായിക്കുന്ന ന്തവൈഭാഗം 

1) വി. മര്ന്തക്കാസ് 19:1-12 

2) വി. ലൂന്തക്കാസ് 5:22-32 

3) വി. മത്തോ ി 19:1-12 

4) വി. ന്തയാഹന്നാന് 19:1-12 

 

29) പൗന്തലാസ് ശ്ലീഹാ, ഏക ഭാരയാഭര്ത്തൃ ബന്ധം പ്പന്തബാധിപ്പിക്കുന്ന ന്തലഖ്നങ്ങള്? 

1) കാരാഗൃഹ ന്തലഖ്നങ്ങള് 

2) ലപാതുന്തലഖ്നങ്ങള് 

3) ഇെ യ ഖനങ്ങള് 

4) ലകാരിരയന്തലഖ്നങ്ങള്  

 

30) ഓറിയന്റല്ഡ ഓര്ത്തന്തഡാക്സ് സഭകലളക്കുറിച് ശരിയലലാത്ത പ്പസ്താവന ഏത്? 

1) മനുഷയാവതാരം ലചയ്ക്ത ദൈവപുപ്തന്ലറ ദൈവവും മനുഷയനുമായ 
ഏകവയക്തിതവത്തിന്ലറ ഐകയസവഭാവം 

2) മൂന്നു സാര്വപ്തിക സുന്നഹന്തൈാസുകള് മാപ്തം അംഗീകരിക്കുന്നു 
3) ഫിയ ോയ ോടക്ക വോ ത്തില് ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു. 
4) ദബബിളില്ഡ 73 പുസ്തകങ്ങള് അംഗീകരിക്കുന്നു. 
 

31) താലഴപ്പറയുന്നതില്ഡ ഏതു പ്പസ്താവനയാണ് ലതറ്റ് 
1) ജജനമരവീക്ഷണത്പകോരേം വര്തധമോന മഹോവീരയനോെുകൂെി ോണ് ഈ മരേം 
ആരേംഭിക്കുന്നത. 
2) ബുദ്ധമതം സനാതനമാണ്. 
3) ലാന്തവാട്ലസ എന്ന ഗുരുവിന്ലറ അനുയായികളാണ് താന്തവാമതക്കാര് 

4) ഇരയയിലല മതങ്ങളില്ഡ ഏറ്റവും അവസാനന്തത്തതാണ് സിക്കുമതം 
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32) കുടുംബജീവിതത്തിന്ലറ പരിപൂര്ണ മാതൃക? 

1) നന്തപ്സത്തിലല തിരുകുടുംബം 

2) ന്തനാഹയുലട കുടുംബം 

3) ആൈയമാതാപിതാക്കള്  

4) ത്രിരവേം 

 

33) കുടുംബങ്ങള് ന്തനരിടുന്ന ലവലലുവിളികള് അതിജീവിക്കുവാന് ഉതകുന്ന 
ദൈവവചനം? 

1) 1 തീന്തമാ. 3:2 

2) തിന്തത്താസ് 1:6 

3) ഉല്പത്തി 1:25 

4) സങ്കീ. 127:1. 

 

34) വിശവാസി പ്കിസ്തുശരീരത്തിലല അവയവങ്ങള് എന്ന് പൗന്തലാസ് ശ്ലീഹ 
വിന്തശഷിപ്പിചിരിക്കുന്നത്? 

1) 1 ടകോരിന്ത്യര്ത 

2) 1 തിന്തത്താസ് 

3) ഗലാതയര് 5 

4) 1 തീന്തമാത്തിന്തയാസ് 

 

35) വി. കൂൈാശകള് വിശവാസികള്ക്ക് മാപ്തന്തമ നല്ഡകാവൂ എന്ന് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന 
സഭ? 

1) കന്തത്താലിക്കാസഭ 

2) ഓര്തത്തയഡോക്സ് സഭ 

3) ന്തപ്പാട്ടസ്റ്റന്് സഭ 

4) യഹൂൈസഭ 

 

36) ഓറിയന്റല്ഡ ഓര്ത്തന്തഡാക്സ് സഭകളില്ഡ ലപടാത്തത്? 

1) എറിപ്തിയന് സഭ 

2) കയത്തോ ിക്കോ സഭ 

3) എന്തതയാപയന് സഭ 

4) അര്മീനിയന് സഭ 
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37) ലസമിറ്റിക് മതങ്ങളില്ഡലപ്പടുന്ന മതമാണ് 

1) പാഴ്സി മതം 

2) താന്തവാ മതം 

3) ബുദ്ധമതം 

4) ഇസ്ോേം മരേം 

 

38) ന്തമാശ മുതലായ പ്പവാചകന്മാരാല്ഡ നയിക്കലപ്പട്ട ദൈവീക ലതരലഞ്ഞടുപ്പ് 
ചരിപ്തമിലലാത്ത മതമാണ് 

1) ദപ്കസ്തവ മതം 

2) പോഴ്സി മരേം  

3) ഇസ്ലാം മതം 

4) യഹൂൈമതം  

 

39) സിക്കുമതത്തിന്ലറ മതപ്ഗന്ഥം? 

1) ഗുരുത്ഗന്ഥസോഹിബ് 

2) കാജികി 
3) പുര്വ  
4) പ്തിപീഠക 

 

40) ദൈവത്തിന് മുഖ്പക്ഷമിലല എന്നും ഏതു ജാതിയിലും അവലന ഭയലപ്പട്ട് നീതി 
പ്പവര്ത്തിക്കുന്നവലന അവന് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന വചനം 

1) വി. ന്തയാഹന്നാന്ലറ സുവിന്തശഷം  

2) അയപോ.ത്പവര്തത്തി 
3) ലവളിപ്പാട്  
4) 1 ലകാരിരയര്  

 

41) കര്ത്താവു വാഴ്ത്തിയ പാനപാപ്തത്തിന് മത്തായിയുലട സുവിന്തശഷത്തില്ഡ 
പറയുന്ന വിന്തശഷണം. 
1) മുരിരിവള്ളിയുലട അനുഭവം  

2) പാപപരിഹാര രക്തം 

3) പുരി നി മത്തിനുള്ള രക്തേം  

4) ജീവന്ലറ കാസാ  

 

42) താലഴപ്പറയുന്നതില്ഡ ഏതു സംഭവമാണ് ന്തയാഹന്നാന്ലറ സുവിന്തശഷത്തില്ഡ മാപ്തം 
കാണുന്നത്? 
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1) തന്ലറ ശിഷയന്മാരില്ഡ ഒരുവന് തലന്ന ഒറ്റിലക്കാടുക്കുലമന്ന് കര്ത്താവു പറഞ്ഞു.  

2) പന്തപ്താസ് തലന്ന തള്ളിപ്പറയുലമന്ന് കര്ത്താവ് മുന്കൂട്ടി പറയുന്നു. 
3) കര്തത്തോവ് ശി്യന്മോരുടെ കോ ുകള് കഴുകുന്നു.  

4) വി. കുര്ബാന സ്ഥാപനം.  

 

43) പ്കിസ്തുമസ്സിന്ലറ സന്ധയയ്ക്ക്കുള്ള ഏവന്ന്തഗലിന്തയാനിലല വിഷയം എര്? 

1) വചനേം ജഡമോ ിത്തീര്തന്നരിടന സേംബന്ധിച്ച്  
2) ഗപ്ബിന്തയല്ഡ മാലാഖ് മാതാവിനു പ്പതയക്ഷലപ്പടുന്നത് 

3) കര്ത്താവിന്ലറ ജനനലത്തക്കുറിചുള്ള പ്പവചനഭാഗം ഉള്ലക്കാള്ളുന്ന മത്തായിയുലട 
സുവിന്തശഷഭാഗം  

4) മാതാവിന്ലറ ഭാഗയവര്ണന  
 

44) യിപ്സാന്തയല്ഡക്കാരുലട ....................... കാലത്താണ് അവരുലട ആരാധന ചിട്ടയായി 
ന്തപ്കാഡീകരിക്കലപ്പട്ടത്. 
1) മിന്തപ്സം ജീവിതം  

2) മരുഭൂ ോത്ര 

3) കാനന്ജീവിതം  

4) ലപരുന്നാള് ആന്തഘാഷം  

 

45) ന്തലാകത്തിന്ലറ പാപം ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് എന്ന് ന്തയശുവിലനക്കുറിച് പറഞ്ഞത് 
ആര്. 
1) പൗന്തലാസ്  
2) പന്തപ്താസ് 

3) യ ോഹന്നോന് 

4) യാന്തക്കാബ്  
 

46) എവുക്കാറസ്തിയാ എന്ന വാക്കിന്ലറ അര്ഥം? 

1) കൃരജ്ഞര ര്തപിക്കുക  
2) സ്തുതിയര്പ്പിക്കുക 

3) സമര്പ്പിക്കുക  
4) വാഴ്ത്തുക  
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47) വി. കുര്ബാനയില്ഡ നേുലട കര്ത്താവിന്ലറ മനുഷയാവതാര രഹസയം 
ലവളിലപ്പടുത്തുന്ന ഗീതം? 

1) കുക്കിലിന്തയാന് 

2) ധൂപപ്പാര്ഥന 

3) യാചിന്തക്കണ്ടും സമയമിതാ  

4) മോര്ത യസയവറിയ ോസിന്ടറ മോനീസോ  

 

48) പഴയനയമം രൂപം പ്പാപിചത് എങ്ങലന? 

1)  ഹൂ  ആരോധന ുടെ പശ്ചോത്ത ത്തില്  

2) ന്തമാശയുലട നയായപ്പമാണത്തിലൂലട 

3) പത്തു കല്പനയുലട അടിസ്ഥാനത്തില്ഡ  

4) ആൈാമിന്ലറ ആരാധനയുലട പിന്തുടര്ചയായി  

 

49) 'പൗന്തലാസ് ശ്ലീഹാ ധനയന് ലചാല്ഡ' എന്ന ഗീതത്തിന്ലറ ന്തവൈപുസ്തക പശ്ചാത്തലം. 
1) ഗ ോരയര്ത 

2) എലഫസയര് 

3) ലകാരിരയര് 

4) സങ്കീര്ത്തനം  

 

50) 'വി. കുര്ബാന ഒരു ധയാനാത്മക പഠനം' രചിചതാര്? 

1) ബി്പ് എച്ച്. പി. വോള്ഷ  
2) പൗന്തലാസ് മാര് പ്ഗിന്തഗാറിന്തയാസ് 

3) വി. യാന്തക്കാബ്  
4) ന്തതാമസ് അകവിനാസ്  

   

 


