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1) യി�സാേയലിെ�� യാഗ�െളയും അതിെ�� വിധികെളയും
സംബ�ി�ു� വിവരണം നൽകു� പഴയനിയമ�ഗ�ം ഏതാണ്? 
A) ഉ���ി 
B) സംഖ�ാപു��കം 
C) േലവ�പു��കം 
D) െയശ�ാവ ്

2) യാഗാർ�ണ�ിനും ആരാധനയ്�ുമായി േവർതിരി�െ��തും
�ിരമായി ഉറ�ി�ാ�തുമായ സംവിധാനം ഏതാണ്? 
A) യരുശേലം േദവാലയം. 
B) മരുഭൂമി 
C) െഷ�ീനാ 
D) സമാഗമനകൂടാരം 

3) യരുശേലം േദവാലയം പണിതത് ആരാണ്? 
A) ദാവീദ ്
B) ശേലാേമാൻ 
C) ശമുേവൽ 
D) ശൗൽ 

4) ബാേബൽ �പവാസകാല�് രൂപെ�� യഹൂദ ആരാധന സംവിധാനം
എ�ാണ്? 
A) സിനേഗാഗ ്
B) യരുശേലം േദവാലയം 
C) സാ��െപ�കം 
D) സമാഗമനകൂടാരം 

5) 'െകാേഹൻ' എ� എ�ബായവാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) ൈദവസ�ിധിയിൽ വണ�ുക 
B) േനതാവ് 
C) പുേരാഹിതൻ 
D) വിശ�ാസി 

6) യഹൂദ പുേരാഹിതൻ ധരി�ു� സ�ർ� പ��ിേ�ൽ എ�ാണ്
എഴുതിയത്? 
A) യേഹാവയ്�ു വിശു�ം. 
B) ൈദവ�ിനു മഹത�ം. 
C) യേഹാവ കർ�ാവാണ് 
D) നി�ൾെ��ാവർ�ും സമാധാനം 

7) അബീമേല�ിെന പുേരാഹിതനായി നിയമി�താരാണ്? 



A) ദാവീദ് 
B) ശമുേവൽ 
C) ശേലാേമാൻ 
D) ശൗൽ 

8) അരുള�ാടു േചാദി�ൽ, പഠി�ി�ൽ എ�ീ കാര��ളിൽ
യി�സാേയല�ർ�ു ൈദവ�ിെ�� �പതിനിധി ആരായിരു�ു? 
A) പുേരാഹിതൻ 
B) ൈസനികൻ 
C) ക�വട�ാരൻ 
D) രാ��ീയ�ാരൻ 

9) േയാം കി�ൂർ എ�ാെല�ാണ്? 
A) ഉ�വദിനം 
B) കാ� �യർ�ണ ദിവസം 
C) പാപപരിഹാരദിവസം 
D) ഉപവാസദിവസം 

10) െപസഹാ െപരു�ാളിൽ യഹൂദ�ാർ എ�ത ദിവസം പുളി�ി�ാ� അ�ം
തി�ണം?  
A) 3 
B) 5 
C) 7 
D) 9 

11) യഹൂദ�ാരുെട ഏതു െപരു�ാളാണ് 'ആദ�ഫല െപരു�ാൾ'
എ�റിയെ�ടു�ത്? 
A) െപസഹാ 
B) െപ�േ�ാ��ി 
C) േയാം കി�ൂർ 
D) ഹനൂ�ാ 

12) ആദാർമാസം 14-ാം തീയതി യഹൂദ�ാർ ആേഘാഷി�ു� െപരു�ാൾ
ഏതാണ്?  
A) േകാം കി�ൂർ 
B) െപസഹാ 
C) െപ�േ�ാ��ി 
D) പുരീം 

13) ബാേബലിൽ �പവാസ�ിലായിരു� യഹൂദ�ാെര െയരുശേലമിേല�ു
മട�ുവാൻ BC 538 ൽ അനുവദി� പാർസി രാജാവാരാണ്? 
A) േകാരശ ്
B) ദാരിയസ ്
C) െനബു�ദ് േനസർ 
D) ഷം�ൂർ 

14) െയരുശേലം േദവാലയം യവനേദവനായ സീയൂസിെ�� േപരിൽ
നാമകരണം െചയ� രാജാവാര്? 



A) അേ��ാ�സ് IV 
B) െനബു�ദ് േനസർ 
C) അേ��ാ�സ് II 
D) ദാരിയസ ്

15) ഹസ് േമാന� രാജവംശെ� സംബ�ി�ു� െത�ായ പരാമർശം
ഏതാണ്? 
A) അവർ BC 63 വെര യി�സാേയലിെന ഭരി�ു 
B) അവർ പല വിേദശ ശ�ികളുെടയും ഭീഷണിെയ അതിജീവി�ു. 
C) ഹസ് േമാന�വംശജരായ ഭരണാധികാരികൾ ഒേര സമയം പുേരാഹിത�ാരും
ൈസന�ാധിപ�ാരും ഭരണാധികാരികളുമായിരു�ു 
D) യൂദാ മ�ാബിസ് ആയിരു�ു ഈ രാജവംശ�ിെല അവസാനെ�
ഭരണാധികാരി. 

16) യരുശേലം േദവാലയ�ിെ�� പുനർനിർ�ാണ�ിന് േനതൃത�ം നൽകിയ
രാജാവ് ആരാണ്? 
A) യൂദാ മ�ാബിയർ 
B) േജാൺ ഹീർ�ാനസ് 
C) െഹേരാദാവ് 
D) അരിസ് േ�ാബുലസ ്

17) യി�സാേയൽ ജനം മി�സയീമിൽ എ�ി വാസം തുടരു�തുവെരയു�
കാര��ൾ േരഖെ�ടു�ിയ പു��കം ഏതാണ്? 
A) ഉ���ി 
B) പുറ�ാട് 
C) െയശ�ാവ ്
D) എസ് േതർ 

18) വാ� �� നാടായ കനാനിേല�് േമാശയ്�ുേശഷം യി�സാേയല�െര
നയി�ത് ആര്? 
A) േയാശുവാ 
B) ശമുേവൽ 
C) ശിംേശാൻ 
D) ദാവീദ ്

19) േയശു�കി��ു വിെ�� ജനനം മുതൽ സ�ർ�ാേരാഹണം വെരയു�
സംഭവ�ൾ േരഖെ�ടു�ിയ പുതിയ നിയമ പു��ക�ൾ ഏതാണ്? 
A) അേ�ാ��ല�പവർ�ികൾ 
B) െവളി�ാട ്
C) സുവിേശഷ�ൾ 
D) എ�ബായർ 

20) യവനാധിപത�ം, തുടർ�ു� േറാമധികാരം എ�ിവെയ�ുറി�്
�പതിപാദി�ു� �ഗ��ൾ ഏതാണ്? 
A) �ാനസാഹിത�ം 
B) �പവചനപു��ക�ൾ 
C) മ�ാബിയർ 
D) അേ�ാ��ല�പവർ�ികൾ 



21) ഇേ�ാൾ നമു�് ലഭ�മ�ാ� പൗേലാസ് �ീഹായുെട ക�് ഏതാണ്? 
A) ലൗദിക�ർെ�ഴുതിയ േലഖനം. 
B) അേ��ാക��ാർ�് എഴുതിയ േലഖനം. 
C) േപർഷ��ാർെ�ഴുതിയ േലഖനം. 
D) ��ിർണ�ാർെ�ഴുതിയ േലഖനം. 

22) ഏതു ഭാഷയിലാണ് പൗേലാസ് �ീഹാ േലഖന�ൾ എഴുതിയത്? 
A) �ഗീ� ്
B) ഹീ�ബു 
C) സുറിയാനി 
D) അറമായ 

23) പൗേലാസ് �ീഹാ തെ�� േലഖന�ൾ അവസാനി�ി�ു�ത്
എ�െനയാണ്? 
A) അഭിവാദനം 
B) ആശീർവാദം 
C) സ് േതാ�താർ�ണം 
D) ധാർ�ിക �പേബാധനം 

24) പൗേലാസ് �ീഹായുെട കാരാ�ഗഹേലഖന�ളിൽ ഉൾെ�ടാ�ത്
ഏതാണ്? 
A) എേഫസ�േലഖനം 
B) െകാേലാസ�േലഖനം 
C) േറാമാ േലഖനം 
D) ഫിലിപ� േലഖനം 

25) െത�േലാനിക�ർ�് എഴുതിയ ഒ�ും ര�ും േലഖന�ളിെല �പധാന
�പേമയം എ�ാണ്? 
A) യുഗാ��വും കർ�ാവിെ�� പുനരാഗമനവും 
B) �കി��ു വിെ�� ഉപമകൾ 
C) �കി��ു വിെ�� അ�ുത�ൾ 
D) വി. കുർബാന 

26) പൗേലാസ് �ീഹായുെട അഭി�പായ�ിൽ സഭയുെട കൂ�ായ ജീവിതം
സാധ�മാകു�തും ഉറ�ി�ു�തും ആരാണ്? 
A) പരിശു�ാ�ാവ ്
B) അേ�ാ��ല�ാർ 
C) �പവാചകർ 
D) പാര�ര�ം 

27) �കി��ു വും സഭയും ത�ിലു� ഗാഢമായ ബ�െ� സൂചി�ി�ാൻ
പൗേലാസ് �ീഹാ ഉപേയാഗി� �പതിരൂപം ഏതാണ്? 
A) ൈദവ�ിെ�� മ�ിരം 
B) ൈദവ�ിെ�� ഭവനം 
C) മണവാളനും മണവാ�ിയും
D) സഭയും അേ�ാ��ല�ാരും 



28) പൂരി�ി�ുക. ''ഞാൻ ന� േപാർ െപാരുതു, ഓ�ം തിക�ു,
..................... കാ�ു''. 
A) വിശ�ാസം 
B) ജീവിതം 
C) �പത�ാശ 
D) സ് േനഹം 

29) െപാ�ാസിലും ഗലാത�യിലും ക�േദാക�യിലും ആസ�യിലും
ബിലൂന�യിലും ചിതറി�ാർ�ു� വിശ�ാസികൾ�ു േലഖനം
എഴുതിയതാരാണ്? 
A) വി. പേ�താസ് 
B) വി. പൗേലാസ ്
C) വി. യാേ�ാബ ്
D) വി. യൂദാ 

30) '�പത�ാശയുെട േലഖനം' എ�റിയെ�ടു� േലഖനം ഏതാണ്? 
A) 1 പേ�താസ്  
B) യാേ�ാബ് 
C) 1 െകാരി��ർ 
D) എേഫസ�ർ 

31) ഏഷ�ാൈമനറിെല സഭെയ അല�ിയ ദുരുപേദശവും അതുമൂലമു�ായ
ചി�ാകുഴ�വും േനരിടാനായി എഴുതിയ േലഖനം ഏതാണ്? 
A) യൂദാ 
B) 1 േയാഹ�ാൻ 
C) 3 േയാഹ�ാൻ 
D) എേഫസ�ർ 

32) നാവിെന നിയ��ി�ുവാൻ അമിതഭാഷണ�ിനും വ�ർ�
സംഭാഷണ�ിനും അടിമെ�ടരുത് എ�് ഉപേദശി�ു� േലഖനം ഏതാണ്?
A) യൂദാ 
B) ഫിലി�ിയൻസ ്
C) യാേ�ാബ ്
D) 1 െകാരി��ർ 

33) 'പുതിയനിയമ�ിെല �പവചന�ഗ�ം' എ�റിയെ�ടു� �ഗ�േമത്? 
A) യൂദാ 
B) 1 പേ�താസ് 
C) െവളി�ാടു പു��കം 
D) അേ�ാ��ല�പവർ�ികൾ 

34) 'അേ�ാ�ലിപ് സ്' എ� �ഗീ�ുപദ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) വാ� �ാനം 
B) �പവചനം 
C) മറനീ�ൽ 
D) രഹസ�ം 

35) േറാമൻ ച�കവർ�ിയായ െഡാമീഷ�െ�� പീഢനകാലെ�



പ�ാ�ലമാ�ി രചി� പുതിയനിയമ�ഗ�ം ഏതാണ്? 
A) 1 െത�േലാന�ർ 
B) എേഫസ�ർ 
C) േറാമർ 
D) െവളി�ാടു പു��കം 

36) താെഴ പറയു�വയിൽ െവളി�ാടു പു��ക�ിൽ ഉൾെ�ടു� സേ�ശം
ഏതാണ്? 
A) അ�ിമമായി േയശു�കി��ു  തി�െയ പരാജയെ�ടു�ും
B) ഭാവി ൈദവ�ാൽ നിയ��ിതമാണ ്
C) ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉ�ായി വരും 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 

37) 'കാേനാൻ' എ� �ഗീ�് വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) അളവുേകാൽ 
B) കൂ�ം 
C) പു��ക�ൾ 
D) ശി�കൾ 

38) പാല��ീനിെല യഹൂദസമൂഹം ഉപേയാഗി�ുേപാ�
എ�ബായൈബബിളിൽ എ�ത പു��ക�ളു�്? 
A) 27 
B) 39 
C) 66 
D) 46 

39) പുതിയനിയമകാേനാൻ രൂപീകൃതമായത് എ�െനയാണ്? 
A) �കമാനുഗതമായ അംഗീകാരം 
B) യഹൂദ�ാരുെട പി�ുണയാൽ 
C) േവദപു��ക പരിഭാഷയാൽ 
D) േറാമൻ ഭരണകൂട�ിെ�� സ�ർ��ാൽ 

40) പു��ക�ളുെട �പമാണികത നിർ�യി�്, അവെയ കാേനാനിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയതായി �പഖ�ാപി�താരാണ്? 
A) സഭാപിതാ��ാർ 
B) യഹൂദ ശാ���ികൾ 
C) സഭ 
D) സുവിേശഷ രചയിതാ�ൾ 

41) താെഴ പറയു�തിൽ വി. കന�കമറിയാമിേനാടു� മധ��
�പാർ�നാഗീതം ഏതാണ്? 
A) യാചി�ു�ു - ഞ�േളാെടാ�ം... 
B) �കൂശിേ�ൽ - തല ചായിേ�ാൻ വലഭാഗ�ായ്... 
C) ഞാന�ുെ�ൻ പാപ�ാൽ... 
D) െവ�ും ശ�തു�െള നി�ാൽ ഞ�ൾ... 

42) ഗീതം പൂർ�ീകരി�ുക.  
വാഴ് േവറും നിർ�ലകന�ക - ത�ുദര�ിൽ  



ഹിതേമാടുദയം െചയ് െതാരു .............................' സ് േതാ�തം േത. 
A) കന�ക മറിയാം 
B) ൈദവസുതാ 
C) ഗീവർഗീസ് സഹദ 
D) നിർ�ല സുതൻ 

43) കു���ീേനാസ് ച�കവർ�ിയുെട മാതാവാര്? 
A) െഹലനി 
B) നേവാമി 
C) രൂ� ്
D) കാതറിൻ 

44) കുരിശി�വർ�് വിലാപവും ക�തയും എ�ും ഉ�ാകെ� എ�്
അവസാനി�ി�ു� ഗീതം ഏതാണ്? 
A) െവ�ും ശ�തു�െള നി�ാൽ ഞ�ൾ... 
B) �ീബാ െവ�ു; െവ�ു�ു... 
C) �ീബാെയ വ�ി�ാനായ് - േഹലനിരാ�ി... 
D) അ�ാനുേവൽ േദേവശൻ തരുവിൽ തൂ�ി... 

45) കൗമാ എ� വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) നിൽ�് 
B) തുട�ം 
C) ഇനി തുട�ാം 
D) �പാർ�ന 

46) ഹാശ ആ�� െചാ�ാ� �പാർ�ന ഏതാണ്? 
A) കൃപ നിറ� മറിയെമ... 
B) കർതൃ�പാർ�ന 
C) നിഖ�ാവിശ�ാസ�പമാണം 
D) േമാറാൻ േയശു മശിഹാ 

47) 'േബാവൂേസാ' എ� വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) അേപ� 
B) �പാർ�ന 
C) ഗീതം 
D) മധ��ത 

48) ശു�ശൂഷകളുെട അല�ാര�ിനും ൈദർഘ��ിനുമായി േചർ�ു�
ഗീത�ൾ ഏതാണ്? 
A) സൂഗീേസാ 
B) എനിേയാേനാ 
C) എേ�താ 
D) േബാവൂേസാ 

49) താെഴ പറയു�വയിൽ െപസഹാ വ�ാഴാ� �െ� ശു�ശൂഷയുമായി
ബ�െ��് ശരിയായ പരാമർശം ഏതാണ്? 
A) െപസഹാ വ�ാഴാ� �െ� കൗമയാണ് 'ൈദവേമ നീ പരിശു�നാകു�ു' എ�തിനു
പകരം ഉപേയാഗി�ു�ത്. 



B) ധൂപ�ു�ി വാഴ്�ുേ�ാൾ െപസഹാ വ�ാഴാ� �െ� കൗമാ െചാ�ു�ു. 
C) െപസഹാ വ�ാഴാ� � സമാധാന ചുംബനം െകാടു�ാറി�. 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 

50) എ�ാ വിശ�ാസികളും ത�ളുെട വാ�ിേ�ായവെര വി. കുർബാനയിൽ
ഓർേ�� ദിവസം ഏതാണ്? 
A) ദുഃഖെവ�ി 
B) ദുഃഖശനി 
C) ഈ�ർ 
D) െപസഹാ വ�ാഴം 

51) പരുമല തിരുേമനിയുെട സേഹാദരിയുെട േപെര�ാണ്? 
A) മറിയം 
B) രൂ� ്
C) എലിസേബ�് 
D) സാറാ 

52) ആരാണ് ഗീവർഗീസ് േകാർഎ�ിസ് േകാ�ായ്�് 1876 ഏ�പിൽ 7 ന്
റ�ാൻ �ാനം നൽകിയത്? 
A) പുലിേ�ാ�ിൽ ദിവ�ാേസ�ാസ് അ�ാമൻ 
B) വ�േ�രിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവ�ാേസ�ാസ് 
C) പരുമല തിരുേമനി 
D) പേ�താസ് തൃതീയൻ പാ�തിയർ�ീസ ്

53) െമ�താനായേശഷം പരുമലതിരുേമനിെയ ഏതു ഭ�ദാസന�ിെ��
ചുമതലയാണ് ആദ�ം ഏൽ�ി�ത്? 
A) നിരണം 
B) അ�മാലി 
C) െകാ�ി 
D) െച��ൂർ 

54) പഴയെസമിനാരിയിൽ വ�് ആെരയാണ് പരുമല തിരുേമനി െമ�താൻ
�ാനേ��് ഉയർ�ിയത്? 
A) അൽവാറീസ് മാർ യൂലിേയാസ ്
B) ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിേയാസ് 
C) േതാമസ് മാർ കൂറീേലാസ് 
D) പൗേലാസ് മാർ ഈവാനിേയാസ ്

55) 'ഊർേ�ം യാ�താവിവരണം' എ� �ഗ�ം എഴുതിയതാരാണ്? 
A) പരുമല തിരുേമനി 
B) വ�േ�രിൽ തിരുേമനി 
C) പാ�ാടി തിരുേമനി 
D) ഇവരാരുമ�. 

56) പരുമല തിരുേമനിെയ വിശു�നായി �പഖ�ാപി� കാേതാലി�ാ
ആരാണ്? 
A) ബേസലിേയാസ് ഗീവർഗീസ് ദ�ിതീയൻ 
B) ബേസലിേയാസ് പൗേലാസ് �പഥമൻ 



C) ബേസലിേയാസ് ഗീവർഗീസ് �പഥമൻ
D) ബേസലിേയാസ് ഔേഗൻ �പഥമൻ 

57) പരുമല തിരുേമനിയുെട �പധാന ശിഷ�നാരാണ്? 
A) പരിശു� ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവ�ാേസ�ാസ ്
B) പുലിേ�ാ�ിൽ മാർ ദിവ�ാേസ�ാസ് അ�ാമൻ 
C) മാർേ�ാ�ാ അ�ാമൻ 
D) പാല�ു��് മാത�ൂസ് മാർ അ�ാനാേസ�ാസ് 

58) പരുമല തിരുേമനിയുെട കബറട� ശു�ശൂഷയുെട മുഖ�കാർ�ികൻ
ആരാണ്? 
A) വ�േ�രിൽ തിരുേമനി 
B) ഗീവർഗീസ് മാർ ഈവാനിേയാസ ്
C) പൗേലാസ് മാർ ഈവാനിേയാസ ്
D) ബേസലിേയാസ് ഗീവർഗീസ് ദ�ിതീയൻ കാേതാലി�ാ 

59) പരുമല തിരുേമനിെയ വിശു�നായി ഏതു വർഷമാണ് �പഖ�ാപി�ത്? 
A) 1847 
B) 1947 
C) 1958 
D) 1997 

60) സുവിേശഷീകരണം, സാമൂഹിക പരിഷ് കരണം എ�ിവെയ
സംബ�ി�ു� പരുമല തിരുേമനിയുെട ജീവിതവീ�ണ�െള
ഉദാ�മാ�ിയ സംഭവം ഏതാണ്? 
A) ഊർേ�ം യാ�ത 
B) െമ�താഭിേഷകം 
C) െകാളംേബാ യാ�ത 
D) കാേതാലിേ��ിെ�� �ാപനം


