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1) ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം അെിയിക്കുവാന് ശയേു പന്ത്രണ്ടു 
േിഷയന്മാറര അയക്കുന്ന വിവരണം ശരഖറെടുത്താത്തത് ഏതു സുവിശേഷകന്? 

1) വി. മത്തായി  
2) വി. മര്കശക്കാസ് 

3) വി. ലൂശക്കാസ്  

4) വി. യ ോഹന്നോന് 

 

2) ഏതു ന്ത്പസ്താവനയാണ് േരി? 

1) ദൈവം പാപറത്തയും പാപിറയയും സ്ശനഹിക്കുന്നു 
2) ദൈവം പാപറത്തയും പാപിറയയും റവെുക്കുന്നു  
3) ദൈവം പോപത്തെ ത്തവറുക്കുന്നു, പോപിത്ത  സ്യേഹിക്കുന്നു  
4) ദൈവം പാപറത്ത സ്ശനഹിക്കുന്നു, പാപിറയ റവെുക്കുന്നു  
 

3) മലങ്കര ഓര്കത്തശ ാക്സ് സഭയുറട മിഷന്ന്ത്പവര്കത്തനത്തിന്റെ 
ന്ത്പശതയകതയലലാത്തത്? 

1) ചുറ്റുമുള്ള മതങ്ങളുറട സംസ്കാരശത്താട് സംവൈിച്ചുശപാകുന്നു  
2) ആധുനിക ോസ്ന്ത്തസാശങ്കതിക വിൈയയുറട വളര്കച്ചറയ ഉള്കറക്കാള്ളുന്നു 
3) ചുറ്റുമുള്ള ന്ത്പതയയോസ്ന്ത്തങ്ങശളാടു ബൗദ്ധികമായി ന്ത്പതികരിക്കുന്നു  

4) മറ്റു സഭോംഗങ്ങള് സഭ ില് യേരുന്നതു യ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നില്ല  
 

4) പാശ്ചാതയരുറട മിഷനെി ന്ത്പസ്ഥാനങ്ങളുറട ന്ത്പശതയകതയലലാത്തത്  
1) ഹീനമായ മതപരിവര്കത്തനം 

2) അശൊസ്തലസഭകറള മാര്കൊെയുറട കീഴില് റകാണ്ടുവരുവാനുള്ള ന്ത്േമം  

3) പശ്ചിമയൂശൊെിറല ന്ത്പാശൈേികസഭറയ ശലാകമാസകലം വയാപിെിച്ചു  

4) സന്നയോസ്പസ്ഥോേങ്ങള്  ഈ ്പവര്ത്െേങ്ങളില്േിന്നും ഒഴിഞ്ഞുേിന്നു  
 

5) ഉത്തശരരയയില് മലങ്കരസഭയുറട മിഷനെിയായി കഠിനാധവാനം റചയ്ത വയക്തി  
1) പശന്ത്താസ് മാര്ക ഒസ്താത്തിശയാസ് 

2) ഗീവര്കഗീസ് മാര്ക ഒസ്താത്തിശയാസ്  
3) സ്യതഫോയേോസ് മോര്ത് യതയവോയൈോസിയ ോസ്  
4) പൗശലാസ് മാര്ക ന്ത്ഗിശഗാെിശയാസ്  
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6) 'മനുഷയന് നമ്മില് ഒരുത്തറനശൊറല ആയിത്തീര്കന്നിരിക്കുന്നു' ഇത് ഏതു 
സന്ദര്കഭത്തിലാണ് ദൈവം പെഞ്ഞത്? 

1) ആൈമും ഹൗവ്വ ും ഫല്ം പറിച്ചുതിന്നയപ്പോള്  

2) ജ്നം ബാശബല്ശഗാപുരം പണിതശൊള്ക  

3) ആൈമിറന സൃഷ്ടിച്ച് മൂക്കില് ജ്ീവേവാസം ഊതിയശൊള്ക  

4) അന്ത്ബഹാമിനും മൂന്നു ൈൂതന്മാര്കക്കും ന്ത്പതയക്ഷറെട്ടശൊള്ക  

 

7) 2 റകാരി 13:14 റല ന്ത്തിതവനാമത്തിലുള്ള അനുന്ത്ഗഹം വി. കുര്കബാനയില് 
ഉപശയാഗിക്കുന്നറതശൊള്ക? 

1) യശോശപ്പോ ആയ ോഷെിേുയശഷം  

2) ഖണ്ഡിെിന്റെ േുന്ത്േൂഷയ്ക്കു മുന്്  

3) രഹസയങ്ങളുറട ആശ ാഷത്തിനു മുന്്  

4) വി. കുര്കബാനയുറട സമാപനത്തില്  

 

8) 'മരിച്ചവര്ക ഉയിര്കക്കുന്നിലല എങ്കില് അവര്കക്കുശവണ്ടി സ്നാനം ഏല്ക്ക്കുന്നത് 
എരിന്?', പൗശലാസിന്റെ ഈ വചനവുമായി ബന്ധമിലലാത്ത ന്ത്പസ്താവന ഏത്? 

1) പുതിയനിയമസഭയില് വി. മാശമാൈീസാ സവീകരിക്കുശപാള്ക പൂര്കവികറര 
സ്മരിച്ചിരുന്നു 
2) സ്നാനം ഏല്ക്ക്കാറത മരിച്ചവര്കക്കുശവണ്ടി സ്നാനം ഏല്ക്ക്കുന്ന 
പതിവുണ്ടായിരുന്നു  
3) വാങ്ങിശൊയവറരക്കുെിച്ചും ജ്ീവിച്ചിരിക്കുന്നവര്ക ചിരിച്ചിരുന്നു  
4) ആൈിമസഭ ില് ശിശുക്കത്തള ും സ്േോേം കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു  
 

9) ന്ത്കിസ്തു ജ് ത്തില് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു എന്ന യാഥാര്ക്യറത്ത നിശഷധിക്കുന്ന 
ശവൈവിപരീതം 

1)  ി ാശക്ക  

2) യ ോസറ്റിസം  

3) മാസിശ ാനിയനിസം  

4) അറൊശളാെിയനിസം  
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10) മലങ്കര ഓര്കത്തശ ാക്സ് സഭയിറല ഒരു ദവൈികന്റെ ദൈവോസ്ന്ത്തരചനകള്ക 
റസര്കബിയന് ഭാഷയില് തര്കജിമ റചയ്തത് റസര്കബിയന് സഭയില് വളറര 
ന്ത്പചാരം ആര്കജിച്ചു. ദവൈികന് ആര്? 

1) ഫാ. റ്റി.റജ്. ശജ്ാഷവ  
2) ഫാ. വി.സി. ോമുശവല്  

3) ഫോ. ത്തക.എം. യ ോര്ത്ജ  
4) ഫാ. ശപാള്ക വര്കഗീസ്  
 

11) 'ദൈവത്തില് വിന്ത്േമിക്കുന്നതുവറര എനിക്കു വിന്ത്േമമിലല ' ഇങ്ങറന പെഞ്ഞത് 
ആര്? 

1) പൗശലാസ് ശ്ലീഹ  
2) വി. അശരാനിശയാസ്  

3) പരുമല തിരുശമനി  
4) വി. അഗസ്തീയേോസ്  
 

12) ആത്മീയതറയക്കുെിച്ചുള്ള റതറ്റായ ന്ത്പസ്താവന ഏത്? 

1) ത്തതരത്തഞ്ഞടുക്കത്തപ്പട്ട കുറച്ചുയപര്ത്യക്കോ അഥവോ പരിശുദ്ധന്മോര്ത്യക്കോ മോ്തയമ 
ആത്മീ മോ ി ഉ രുവോന് സോധ്യമോവൂ 

2) ദൈവശത്താടുള്ള ബന്ധത്തിലും അവന്റെ കൃപയിലും വളരുക എന്നതാണ് 
ആത്മീയത 

3) ആത്മീയതയുറട ആതയരിക ലക്ഷയം ദൈവാനുരൂപരാകുക എന്നതാണ് 

4) 'ദൈവറത്ത സ്ശനഹിക്കുക , മനുഷയറര സ്ശനഹിക്കുക ' ഇവയാണ് ആത്മീയ 
രൂപാരരീകരണത്തിന്റെ സംന്ത്ഗഹം  

 

13) ഓര്കത്തശ ാക്സ് സഭ വിേവാസം പഠിെിക്കുന്നത് ആരാധനയിലൂറടയാണ്. 
കാരണം? 

1) പരിശുദ്ധോത്മ േിറവില്ോണ് വിശവോസം പഠിയക്കണ്ടത്  

2) ദവൈികരാണ് വിേവാസം പഠിെിശക്കണ്ടത്  

3) ദൈവാലയത്തില്റവച്ചു ശവണം വിേവാസം പഠിക്കുവാന്  

4) സണ്ശ സ്കൂളുകളില് പരിമിതമായ അെിവുകള്ക മാന്ത്തശമ ലഭയമാകുന്നുള്ളു 
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14) ശ്ഹീമാനമസ്കാരത്തിറല ഏതു നമസ്കാരമാണ് ശ്ലീബാനമസ്കാരത്തില് 
ഉപശയാഗിക്കുന്നത്? 

1) കയംതാ നമസ്കാരം 

2) ബുധ്േോഴ്േ േമസ്കോരം 

3) റവള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരം 

4) ഞായൊഴ്ച നമസ്കാരം  

 

15) ഞായൊഴ്ചകളില് റചയ്യരുതാത്തത് ഏത്? 

1) വി. കുര്കബാനയില് നിര്കബന്ധമായും സംബന്ധിക്കുക  

2) എലലാ ശലാകശവലകളില്നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക  
3) ആത്മീയകാരയങ്ങളില് ഉത്സാഹശത്താറട ഇരിക്കുക  

4) കൃതയസമ ങ്ങളില് കുമ്പിട്ടു േമസ്കരിക്കുക  

 

16) 'അധയാപനത്തിന് ആത്മീയവികാസം എറന്നാരു ലക്ഷയമുണ്ട്. ' ഇങ്ങറന 
പെഞ്ഞത് ആര്? 

1) മഹോത്മോഗോന്ധി 
2) എെിക് ആഷ്മി 
3) ശജ്ാസഫ് റവബര്ക 

4) െൂശസാ 

 

17) വയക്തിക്കു ലഭിക്കുന്ന സവാഭാവിക സാഹചരയം അലലാത്തത് റതരറഞ്ഞടുക്കുക.  
വീട്, പള്ളി, സ്കൂള്ക, കൂട്ടുകാര്ക , സണ്ശ സ്കൂള്ക 

1) വീട്, പള്ളി 
2) സ്കൂള്ക, കൂട്ടുകാര്ക  

3) സ്കൂള്, സണ്യ സ്കൂള് 

4) കൂട്ടുകാര്ക , സണ്ശ സ്കൂള്ക 

 

18) ശബാധനരീതികള്ക എന്നാല് എര്? 

1) അധയാപകരുറട സൗകരയത്തിനായി റതരറഞ്ഞടുക്കുന്ന അധയാപന രീതി  
2) വിൈയാര്ക്ികളുറട സൗകരയത്തിനായി റതരറഞ്ഞടുക്കുന്ന അധയാപന രീതി  
3) വിൈയാര്ക്ികളുറട ശബാധമണ്ഡലറത്ത ഉണര്കത്തുന്ന അധയാപനരീതികള്ക  

4) വിൈയോര്ത്ഥികളുത്തട സമ്ഗമോ  കഴിവുകള് വികസിപ്പിക്കുന്ന പഠേോേുഭവങ്ങള് 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന മോര്ത്ഗങ്ങള് 
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19) പഠനത്തിന്റെ വാതായനങ്ങള്ക 

1) ഇ്രി ങ്ങള്  

2) പുസ്തകങ്ങള്ക  

3) അധയാപകര്ക 

4) പുസ്തകങ്ങളും അധയാപകരും  

 

20) താറഴ റകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതു ശപരാണ് അധയാപകന് ഏറ്റവും 
അനുശയാജ്യമായത്.  
A Fecilitator 

B Mentor 

C Preserver 

D Custodian 

1) AB 

2) CD 

3) ABC 

4) ABCD 

 

21) മാലിനയങ്ങള്ക എങ്ങറനയാണ് ജ്ലാേയങ്ങളുറട ദജ്വ ടന നേിെിക്കുന്നത്? 

1) മാലിനയത്തിന്റെ ആധികയംമൂലം മറ്റു ജ്ീവജ്ാലങ്ങള്കക്ക് ജ്ീവിക്കുവാന് 
സ്ഥലമിലലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും  

2) മാലിനയത്തിന്റെ ആധികയം ജ്ലന്ത്പവാഹറത്ത തടയുകയും ജ്ലേുദ്ധീകരണം 
അസാധയമാകുകയും റചയ്യും  

3) ഓക്സി ന്ത്തറ അളവു കുറ ുക ും സൂഷ്മോണുക്കള്  േശിക്കുക ും ത്തേയ്ും  

4) മാലിനയങ്ങള്ക മൂലം സൂരയന്ത്പകാേം ജ്ലത്തിശലക്കു കടക്കാറത 
തടയറെടുന്നതുമൂലം ജ്ലേുദ്ധീകരണം നടക്കാറതവരും  

 

22) 'സര്കവസൃഷ്ടിയും അതിന്റെ പൂര്കണതയിശലക്കുള്ള ന്ത്പയാണത്തിലാണ് ' എന്നു 
പഠിെിച്ചത് ആര്? 

1) ബയസല്ിയ ോസ് 

2) ന്ത്ഗിശഗാെിശയാസ്  

3) ശജ്ാണ് ന്ത്കിശസാസ്റ്റം 

4) പൗശലാസ് ശ്ലീഹാ  
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23) ആശരാഗയശമഖലയില് IT എങ്ങറന ന്ത്പശയാജ്നന്ത്പൈമായി ഉശയാഗിക്കാം  

1) ശരാഗത്തിന്റെ മരുന്നുകള്ക ഇന്െര്കറനറ്റ് ശനാക്കി മനസ്സിലാക്കാം  

2) ആയരോഗയയമഖല് ിത്തല് വിൈഗ്ധ്രുത്തട യസവേം ല്ഭയമോക്കോം  

3) ആശരാഗയശമഖലയിറല ബിസിനസ് വര്കദ്ധിെിക്കാം 

4) ശരാഗലക്ഷണങ്ങള്ക മനസ്സിലാക്കി ഇന്െര്കറനറ്റ് വഴി ശരാഗം കണ്ടുപിടിക്കാം  

 

24) ോസ്ന്ത്തപുശരാഗതി വിൈയാഭയാസരംഗത്തു വരുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ 
പുശരാഗതി എര്? 

1) അറിവിന് അതിര്ത്വരമ്പുകള് ഇല്ലോത്തത ോ ി  
2) ശജ്ാലി സാധയതകള്ക വര്കദ്ധിച്ചു 
3) ൈൂറരയുള്ള ദലന്ത്ബെികള്ക ഉപശയാഗിക്കാനുള്ള സാധയത  

4) പുസ്തകങ്ങള്ക വാങ്ങി വായിശക്കണ്ട ആവേയം വരുന്നിലല  
 

25) AA ന്ത്ഗൂെ് എന്നാല് എര്? 

1) പുകവലി ഉശപക്ഷിച്ചവരുറട കൂട്ടം  

2) മൈയപോേം ഉയപക്ഷിച്ചവരുത്തട കൂട്ടം  

3) മൈയപാനം തുടങ്ങിയവരുറട കൂട്ടം  

4) ഒരു മൈയവര്കജന ന്ത്പസ്ഥാനം  

 

26) 'മാലാഖമാരുറട സ്തുതിെ് ' എന്ന ന്ത്പാര്ക്നയില് മാലാഖമാരുറട യഥാര്ക് 
സ്തുതിവാചകം തുടങ്ങുന്നത് എവിറട? 

1) എല്ലോക്കോല്െും എല്ലോ യേരെും ഉ രങ്ങളില്...  
2) സര്കവേക്തിയുള്ള പിതാവും സര്കവാധിപതിയും.. .  
3) പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് മഹതവശത്താറട ഇരിക്കുന്നവശന.. .  
4) സ്തുതി നിനക്കു ശയാഗയമാകുന്നു , മഹതവം നിനക്കു...  
 

27) 'ഈ ..................... വിേുദ്ധയുള്ളവര്കക്കും .......................... നല്കറെടുന്നു.'  
1) വിശുദ്ധതകള്, ത്തവടിപ്പുള്ളവര്ത്ക്കും 

2) കുര്കബാന, പാപം ശമാചിക്കറെട്ടവര്കക്കും  

3) കുര്കബാന, റവടിെുള്ളവര്കക്കും 

4) രഹസയങ്ങള്ക, പാപികള്കക്കും  
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28) പിതാവും പുന്ത്തനും പരിേുദ്ധ െൂഹായുമായവന് വന്ദിക്കറെട്ടവനും... 
ഇതിറല 'ആയവന് ' എന്ന വാക്ക് എരു പാഠമാണ് നറമ്മ പഠിെിക്കുന്നത്? 

1) വി. ന്ത്തിതവം  

2) ്തിതവെിത്തല് ഏകതവം 

3) ന്ത്തിതവത്തിന്റെ പുരുഷഭാവം 

4) പരിേുദ്ധ െൂഹായുറട ന്ത്പാധാനയം  

 

29) നിന് മുെിവുകളീശന്നശറ്റാന് ....................... നാഥാ  

.......................... പട്ടിന് നൂശലാറടാത്തുള്ളു 
1) പരിമളറമന്, നിന്തിരുശമനിയശഹാ 

2) പരിമലറമന്, നിന്നധരങ്ങളശഹാ 

3) മൂയറോന് മണത്തമന്, േിന്നധ്രങ്ങളയഹോ  

4) മൂശൊന് മണറമന്, നിന്തിരുശമനിയശഹാ 

 

30) 'പാതകനാം െൂശബലിനും ജ്ീവന്...' െൂശബല് ആര്? 

1) ഇസ്ഹാക്കിന്റെ മകന്  

2) യഹൂൈായുറട മകന്  

3) അഹശൊന്റെ മകന് 

4) യ ോസഫിന്ത്തറ സയഹോൈരന്  

 

31) മാര്കശത്താമ്മാശ്ലീഹാ സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളില് ഓര്കത്തശ ാക്സ് സഭയുറട 
ദകവേമുള്ള പള്ളികള്ക ഏറതലലാം? 

1) പാലയൂര്ക, നിരണം, തിരുവാശങ്കാട്  
2) പെവൂര്ക, നിരണം, അരെള്ളി  
3) നിലയ്ക്കല്, നിരണം  

4) േിരണം, തിരുവോയകോട്  

 

32) മലങ്കരയിറല കാശതാലിക്കാസിംഹാസനത്തില് വാണരുളിയ രണ്ടാം 
കാശതാലിക്കാ കബെടങ്ങിയ സ്ഥലം? 

1) പാപാക്കുട  

2) ശൈവശലാകം  

3) വള്ളിക്കോട് 

4) ോസ്താംശകാട്ട 
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33) 'ശന്ത്കാബകള്ക കുരം താശനറ്റക്കുരത്താല് നീക്കി' എരാണ് ഈ ശന്ത്കാബകള്ക 
കുരം? 

1) ശന്ത്കാശബമാലാഖമാര്ക എശൊഴും വാളുമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിറന 
സൂചിെിക്കുന്നു  
2) ശന്ത്കാശബമാലാഖമാരുറട ആെു കണ്ണുകള്ക വാളുകള്കക്കു സമം എന്നു 
സൂചിെിക്കുന്നു  
3) ഏൈന്യതോട്ടെിേു കോവല് േിന്ന മോല്ോഖമോത്തര സൂേിപ്പിക്കുന്നു  
4) കര്കത്താവിറന ദധരയറെടുത്തുവാന് കുരിേിന്ചുവട്ടില് എത്തിയ 
ശന്ത്കാശബമാലാഖമാറര സൂചിെിക്കുന്നു  
 

34) താറഴെെയുന്നവയില് ഏതാണ് േരിയായ വരികള്ക? 

1) കൃപ ുണ്ടോകുക, മടി േതോം  

എയന്മല് കൃപ ുണ്ടോകണയമ  

2) കൃപയുണ്ടാകുക , അടിയനിതാ  

ശമശന്മല് കൃപയുണ്ടാകണശമ  

3) കൃപയുണ്ടാകുകമടിയനിതാ  

ശമശന്മല് കൃപയുണ്ടാകണശമ  

4) കൃപയുണ്ടാകുക , അടിയനിതാ  

എശന്മല് കൃപയുണ്ടാകണശമ  

 

35) 'കര്കത്താശവ നിന്റെ ................. ........ ഞങ്ങറള മെച്ച്, നിന്റെ ........................ 
ഞങ്ങളുറട മുഖങ്ങളില് നില്ക്ക്കണശമ, 

നിന്റെ ..................... ൈുഷ്ടനില്നിന്നും അവന്റെ സകല ദസനയങ്ങളില്നിന്നും 
ഞങ്ങറള കാത്തുറകാള്ളണശമ. '  
പൂരിെിച്ച് ന്ത്കമത്തില് ഉള്ളത് അടയാളറെടുത്തുക.  
1) സ്ലീബ, അനുന്ത്ഗഹങ്ങള്ക, കൃപ 

2) അേു്ഗഹങ്ങള്, കൃപ, സ്ലീബോ 

3) കൃപ, അനുന്ത്ഗഹങ്ങള്ക, സ്ലീബാ  

4) സ്ലീബാ, അനുന്ത്ഗഹങ്ങള്ക, സ്ലീബാ 

 

36) ന്ത്പാര്ക്നറയക്കുെിച്ച് റതറ്റായ ന്ത്പസ്താവന ഏത്? 

1) എലലാ ന്ത്പാര്ക്നയ്ക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കണറമന്നിലല  
2) ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിനായി നാം കാത്തിരിക്കണം  

3) സവാര്ക്ത ന്ത്പാര്ക്നയില് കലരരുത്  

4) േമ്മുത്തട ആവശയങ്ങള് എണ്ണി എണ്ണി പറ ുന്നതോണ് ്പോര്ത്ഥേ 
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37) മാശമാൈീസായിറല ശ്ലീഹാവായന ഏത്? 

1) യറോമര്ത്ത്തക്കഴുതി  യല്ഖേം 

2) റകാരിരയര്കറക്കഴുതിയ ശലഖനം  

3) എറഫസയര്കറക്കഴുതിയ ശലഖനം  

4) മാശമാൈീസായില് ശ്ലീഹാവായന ന്ത്കമീകരിച്ചിട്ടിലല  
 

38) വിവാഹകൂൈാേറയക്കുെിച്ച് േരിയലലാത്തത് . 

1) ഇരുവരും ഓര്കത്തശ ാക്സ് സഭാംഗങ്ങള്ക ആയിരിക്കണം  

2) കാശനാനുകള്ക അനുോസിക്കുന്നന്ത്പകാരം തലമുെകള്കക്ക് അരരമുണ്ടാകണം  

3) സഭ നിഷ്കര്കഷിച്ചിട്ടുള്ള ൈിവസങ്ങളില് മാന്ത്തശമ വിവാഹകൂൈാേ 
അനുഷ്ഠിക്കാവൂ 

4) ഭോരയ ും ഭര്ത്െോവും തമ്മില്ുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ോണ് വിവോഹം  

 

39) പൗശരാഹിതയസ്ഥാനത്തിനടുത്ത അധികാരം ഭരശമല്ക്പിക്കുന്ന ചടങ്ങില് ചുവറട 
റകാടുത്തിരിക്കുന്നതില് റതറ്റായത് ഏത്? 

1) ശമല്ക്പട്ടക്കാര്കക്ക് അംേവടി നല്കുന്നു  

2) ശകാെൂയന്മാര്കക്ക് ശവൈപുസ്തകം നല്കുന്നു 
3) പൂര്ത്ണ ത്തശമ്മോശന് കുന്തിരിക്കം േല്കുന്നു  

4) യൗപദ്യക്കിനന്മാര്കക്ക് കത്തിച്ച റമഴുകുതിരി നല്കുന്നു  

 

40) ശരാഗികളുറട ദതലാഭിശഷക േുന്ത്േൂഷയുറട ശവൈപുസ്തകാടിസ്ഥാനം . 

1) വി.  ോയക്കോബ് 5:13-15 

2) വി. യാശക്കാബ് 3:3-5 

3) വി. യാശക്കാബ് 2:3-5 

4) വി. യാശക്കാബ് 4:13-15 

 

41) 'മരണം ന്ത്കിസ്തയാനിക്ക് നിന്ത്ൈയാണ് ' എരാണിതിന് അര്ക്ം? 

1) വിളിയക്കണ്ടവര്ത് വിളിച്ചോല് വിളി യകട്ട് ഉണരും  

2) േരീരം നിശ്ചലമാണ്  

3) ആത്മാവ് മൗനതയിലാണ്  

4) ആത്മാവ് പൈാര്ക്മയമലലാത്തതിനാല് നേിക്കുന്നിലല  
 

42) ഭവനകൂൈാേയില് ഏവന്ശഗലിശയാനിനു ശേഷമുള്ള ന്ത്പാര്ക്നയില്, ശനാഹറയ 
......................... നിന്നും അന്ത്ബഹാമിറന ..................... നിന്നും  

ശലാത്തിറന ........................ നിന്നും രക്ഷിച്ചതുശപാറല ഈ ഭവനറത്തയും 
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കാത്തുറകാള്ളണശമ എന്നു ന്ത്പാര്ക്ിക്കുന്നു, 
േരിയായ ആേയങ്ങള്ക ഉപശയാഗിക്കുക. 

1) മൈയപാനത്തില്, േന്ത്തുക്കളില്, അയല്ക്കാരില് 

2) ന്ത്പളയത്തില്, േന്ത്തുക്കളില്, അയല്ക്കാരില് 

3) ്പള െില്, വോളില്, അഗ്നി ില് 

4) മൈയപാനത്തില്, േന്ത്തുക്കളില്, അഗ്നിയില്  

 

43) യല്ശൈാ േുന്ത്േൂഷയില് 'മാലാഖമാരുറട സ്തുതിെ് ' റചാലലുന്നറതശൊള്ക? 

1) ഏവന്യഗല്ിയ ോേിന്ത്തറ മധ്യെില് 

2) ഏവന്ശഗലിശയാനിനു ശേഷം  

3) ന്ത്പൈക്ഷിണത്തിനു ശേഷം  

4) 'ഹൗൈുമാലാറഖ ' ശയാടനുബന്ധിച്ച്  
 

44) ൈനഹാറെരുന്നാളിന് പിണ്ടിറെരുന്നാള്ക എന്നു ശപരു വന്നത് ഏതു 
സ്ഥലവുമായി ബന്ധറെട്ടാണ്? 

1) കുന്നംകുളം 

2) മലബാര്ക 

3) ഗലീല 

4) ശയാര്കദാന്  

 

45) റപരിശക്കാസ്തിറയക്കുെിച്ച് രണ്ടാം ബാശബല് എന്നു പെയുന്നു. ഈ 
ബാശബലിറല സംഭവം വിവരിക്കുന്നത് എവിറട? 

1) ഉല്പെി 11:1-9  

2) ആവര്കത്തനം16:16-21 

3) അറൊ.ന്ത്പ. 2:9-11 

4) ശലവയ 23:9-15 

 

46) ശയേുവിന്റെ ശചലാ കര്കമറെരുന്നാല് ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് . 
1)  ിസംബര്ക 26 

2)  ിസംബര്ക 27 

3) ജ്നുവരി 6 

4)  േുവരി 1 
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47) 'ശന്ത്കായിശത്താദ് െൂശഹാ ' ഓര്കത്തശ ാക്സ് ആരാധനയുറട ന്ത്പശതയകതയാകുവാന് 
കാരണറമര്? 

1) പരിേുദ്ധാത്മാവാണ് കാരയസ്ഥന് എന്നതുറകാണ്ട്  
2) സകല്ത്തെ ും പൂര്ത്െി ോക്കുന്നത് പരിശുദ്ധോത്മോവോ തുത്തകോണ്ട്  
3) പരിേുദ്ധാത്മാവ് ന്ത്തിതവത്തിറല ന്ത്പധാനി ആയതുറകാണ്ട്  
4) പരിേുദ്ധാത്മാവ് ജ്ീവനും വിേുദ്ധിയുമുള്ളവനായതുറകാണ്ട്  
 

48) താറഴ പെയുന്നതില് സുെിയാനി പൈമലലാത്തത്? 

1) ബാറെക്ശമാര്ക 

2) ഹാശലലുയ്യാ 

3) കുറിയ ല്ോ ിയസോന്  

4) കയംതാ 

 

49) റതറ്റായ ശജ്ാ ി റതരറഞ്ഞടുക്കുക . 

1) മായല്ശത്താ - കര്കത്താവിന്റെ ശൈവാലയന്ത്പശവേനം  

2) സുയല്ോയക്കോ - മോതോവിന്ത്തറ വോങ്ങിപ്പ്  
3) സുശബാശൊ - മാതാവിന്റെ വചനിെ്  
4) ൈുക്ശൊശനാ - ഓര്കമ്മ 

 

50) 'മൈയപാനി ദൈവരാജ്യം അവകാേമാക്കുകയിലല ' എന്നു പെയുന്നത് ആര്? 

1) കര്കത്താവായ ശയേുന്ത്കിസ്തു 
2) പൗയല്ോസ് ശ്ലീഹോ 

3) പശന്ത്താസ് ശ്ലീഹാ  

4) യാശക്കാബ് ശ്ലീഹാ    


