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1) 72 പ�ിത�ാർ േചർ�് നിർവഹി� പഴയനിയമ പരിഭാഷ ഏതാണ്? 
A) െപഷീ�ാ 
B) െസപ്�ുവജി��് 
C) വൾേഗ�് 
D) കിങ് െജയിംസ്  

2) സുറിയാനി സഭയിൽ ഉപേയാഗി�ു� െപഷീ�ാ പരിഭാഷയിൽ എ�ത
പഴയനിയമ പു��ക�ൾ ഉ�്? 
A) 46 
B) 39 
C) 27 
D) 55  

3) �കി��ീയ സഭയുെട ആരാധനയുെട പ�ാ�ല�ിൽ രൂപെ�� �ഗ�ം
ഏതാണ്? 
A) പഴയനിയമം 
B) പുതിയനിയമം 
C) കുർബാന�കമം 
D) ഭരണഘടന 

4) സഭയും വി. േവദപു��കവും ത�ിലു� ബ�ം എ�െനയാണ്? 
A) േവദപു��ക�ിൽ ഏെതാെ� �ഗ��ൾ ഉൾെ�ടു�ണം എ�ു നി�യി�ത്
സഭയാണ്. 
B) സഭയുെട വിശ�ാസ�െള നിർവചി�ുവാൻ േവദപു��കം സഹായി�ു�ു. 
C) സഭേയാടു� ബ��ിൽ േവണം വിശു� �ഗ�െ� കാേണ�തും
വിലയിരുേ��തും. 
D) ഇവെയ�ാം ശരിയാണ്. 

5) േവദപു��കെ� സംബ�ി�ു� േ�പാ����് സഭയുെട വീ�ണം
എ�ാണ്? 
A) സഭയുെട �പമാണ�ൾ�ു� ഏക ആധാരം േവദപു��കം മാ�തമാണ്. 
B) സഭയുെട �പമാണ�െള സംബ�ി�് േവദപു��കം ആധാരമ�. 
C) േവദപു��ക�ിെ�� ആധികാരികതെയ സംബ�ി�് േ�പാ����്-ഓർ�േഡാക് സ്
സഭകൾ ഒേര വീ�ണമാണ് പാലി�ു�ത്. 
D) േവദപു��ക�ിെ�� ആധാര�ിനു കാരണം പാര�ര��ളാണ്. 

6) െത�ായ �പ��ാവന െതരെ�ടു�ുക. 
A) പഴയ നിയമം മറ�ുകിട�ു�ത് പുതിയനിയമ�ിലാണ്. 
B) പുതിയനിയമ പഠനം ശരിയായി നട�ാൻ പഴയനിയമെ���ിയു�
പരി�ാനം അനിവാര�മാണ്. 
C) പഴയനിയമ സംഭവ�ളും ഉപേദശ�ളും പൂർ�ീകരി�െ�ടു�ത്



പുതിയനിയമ�ിലാണ്. 
D) പഴയനിയമം �പകാശിതമാകു�ത് പുതിയനിയമ�ിലാണ്. 

7) ൈദവ�ിെ�� ര�ണ��പവർ�നം തുടർ�ു െകാ�ുേപാകുവാൻ
െതരെ�ടു�െ�� ജനം ആരാണ്? 
A) ഈജിപ്�ുകാർ
B) ഇ�സേയല�ർ 
C) കനാൻകാർ 
D) ഏേദാമ�ർ 

8) എ�ുെകാ�ാണ് സുവിേശഷം രചി�വർ പഴയനിയമ�ിൽനി�ു�
ഉ�രണികൾ ഉടനീളം നൽകിയത്? 
A) പഴയനിയമ �പവചന�ളുെട �പാധാന�ം വ��മാ�ു�തിന് 
B) േയശു�കി��ു വിെ�� ജീവിത�ിെല ഓേരാ സംഭവവും �പവചന
പൂർ�ീകരണമായി വിവരി�ു�തിന്. 
C) സഭയുെട വളർ�യും വികാസവും വിശദമാ�ു�തിന്. 
D) േയശു�കി��ു വിെ��യും േയാഹ�ാൻ സ് നാപകെ��യും ജീവിത�െള ത�ിൽ
ബ�ി�ി�ുവാൻ. 

9) എ�ുെകാ�ാണ് പുതിയനിയമ�ിെല എഴു�ുകാർ
പഴയനിയമ�ിൽനി�ു� ഉ�രണികൾ എടു�ത്? 
A) അവരുെട പഴയനിയമ പാ�ിത�ം �പകടമാ�ുവാൻ. 
B) �കി��ീയ സഭയുെട െപെ��ു� രൂപീകരണം െതളിയി�ുവാൻ 
C) യഹൂദ�ാരുെട മുൻതൂ�ം െതളിയി�ുവാൻ. 
D) �കി��ീയ സഭ ദീർഘമായ ഒരു��ിെ��യും ൈദവിക പ�തിയുെടയും
പരിണത ഫലമായി രൂപെ��താെണ�ു െതളിയി�ുവാൻ. 

10) �കിസ്ത�ാനികൾ�ു ബാധകമ�ാ� പഴയനിയമ നിയമ�ൾ ഏെത�ാം? 
A) മൃഗ�െളയും മ���െളയും അശു�െമ�ും ശു�െമ�ും േവർതിരി�ു�ത്. 
B) ശവെ� െതാ�ാൽ അശു�ിയാണ്. 
C) ശാബതു നാൾ ആചരി�ുക. 
D) ഇവെയ�ാം

11) സുവിേശഷ�െള സംബ�ി�ു� െത�ായ �പ��ാവന
െതരെ�ടു�ുക. 
A) മനുഷ�രാശി മുഴുവനും േവ�ിയു� സദ�ാർ�യാണ് സുവിേശഷ�ളിലു�ത്.
B) േലാക�ിൽ സുവിേശഷം അറിയി� അേ�ാ��ല�ാരിൽ സുവിേശഷം
േക��ീകൃതമായിരി�ു�ു. 
C) ആദിമ ഘ��ിൽ സുവിേശഷ സത��ൾ വാെമാഴിയായി �പചരി�ു. 
D) േയശു�കി��ു  ആരാകു�ു എ�ും അവൻ എ�് ഉപേദശി�ുകയും
�പവർ�ി�ുകയും െചയ�ു  എ�ും സുവിേശഷം െവളിെ�ടു�ു�ു. 

12) സുവിേശഷ രചനയുെട പിൻപിൽ ഉ�െത�ാണ്? 
A) സഭയുെട സജീവപാര�ര��ൾ. 
B) സഭയുെട അനു��ാന�ൾ. 
C) പഴയനിയമ �പവാചകർ. 
D) സാമൂഹിക പ�ാ�ലം. 



13) ത�ിലു� സാമ�തയുെട അടി�ാന�ിൽ ആദ� മൂ�ു
സുവിേശഷ�െള (മ�ായി, മർേ�ാസ്, ലൂേ�ാസ്)
വിേശഷി�ി�ു�െത�ാണ്? 
A) സമവീ�ണ സുവിേശഷ�ൾ. 
B) അേ�ാ��ലിക സുവിേശഷ�ൾ. 
C) �കി��ീയ സുവിേശഷ�ൾ. 
D) പാര�ര� സുവിേശഷ�ൾ. 

14) സമവീ�ണ സുവിേശഷ�ളും വിശു� േയാഹ�ാെ�� സുവിേശഷവും
ത�ിൽ �പധാന വ�ത�ാസ�ളു� ഭാഗ�ൾ ഏതാണ്? 
A) േയശുവിെ�� പരസ�ശു�ശൂഷാ�ാലം. 
B) ഉപേദശ�ളിലു� വ�ത�ാസം. 
C) അദ്ഭുത�ളും അടയാള�ളും. 
D) ഇവെയ�ാം. 

15) സഭകളിലുയർ� �പശ് ന�ൾ�ു� �പതികരണമായി ക�ുകൾ
എഴുതിയതാര്? 
A) േയാഹ�ാൻ സ് നാപകൻ. 
B) േയശു�കി��ു  
C) പൗേലാസ് �ീഹാ 
D) േതാ�ാ�ീഹാ 

16) വിശ�ാസികളുെട 'പാതയ്�ു ദീപവും പാദ�ിനു �പകാശവും'
എ�ാണ്? 
A) തിരുെവഴു�് 
B) �പവാചക�ാർ 
C) പാര�ര��ൾ 
D) സഭ 

17) വിശു� കുർബാനയുെട ആദ�ഭാഗെ� എ�െനയാണ്
വിേശഷി�ി�ു�ത്? 
A) വചന ശു�ശൂഷ 
B) അനാേഫാറാ 
C) അൽമായരുെട �കമം 
D) അ��ിെ�� ശു�ശൂഷ 

18) 'േലാക�ിനു ജീവനും ര�യും നൽകു� ൈദവ�ിെ�� വചനം'
എ� ആമുഖ വാ�ുകൾ നാം േകൾ�ു�ത് എേ�ാഴാണ്? 
A) പഴയനിയമ വായന 
B) പുതിയനിയമ വായന 
C) സുവിേശഷ�ിൽനി�ു� വായന 
D) �പവാചക പു��ക�ളിൽനി�ു� വായന 

19) ഓർ�േഡാക് സ് ആരാധനയിൽ േവദപു��ക�ിനു� �ാനം
സംബ�ി� െത�ായ പരാമർശം ഏതാണ്? 
A) വി. കുർബാനയിൽ �പസംഗം ഏവൻേഗേല�ാൻ വായനെയ തുടർ�ാണ്
നടേ��ത്. 
B) വിശ�ാസികളുെട ധ�ാന�ിനും പഠന�ിനും സഹായി���വിധമാണ്



േവദഭാഗ�ൾ െതരെ�ടു�ി�ു�ത്. 
C) തിരുെവഴു�ിൽനി�ു� വായന കൂദാശകളിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�. 
D) ക��ാനുഭവ ആ��യിെല �പാർ�നകളിൽ േവദപു��ക സത��ൾ ഉ�രി�ി�ു�്. 

20) ഏത് ആരാധനാസ�ർഭ�ിെല െ�പാമിേയാൻ െസദറാകളിലാണ്
പഴയനിയമ�ിെല �പവചന സൂ��ൾ നിറ�ുനിൽ�ു�ത്? 
A) സൂ�ാറാ 
B) മാേമാദീസാ 
C) ക��ാനുഭവ ആ�� 
D) ൈതലാഭിേഷകം 

21) യൂദായ്�ു പകരം അേ�ാ��ലിക വൃ��ിേല�് െതരെ�ടു�ത്
ആെര? 
A) ശീേമാൻ 
B) േതാമസ ്
C) മ�ിയാസ ്
D) േയാന 

22) "ജാതികളുെട അേ�ാ��ലൻ" എ�് അറിയെ�ടു� വ��ി ആര്? 
A) പൗേലാസ് �ീഹാ 
B) പേ�താസ് �ീഹാ 
C) യാേ�ാബ് �ീഹാ 
D) േതാ�ാ �ീഹാ 

23) േറാമൻ സാ�മാജ��ിൽ �കിസ്ത�ാനികെള പീഢി�ി�ു�തിനു�
കാരണ�ൾ എെ��ാമാണ്? 
A) േറാമൻ ൈദവ�െള അവഗണി�ുക. 
B) ൈസനിക േസവന�ിനു ത�ാറാകാെതയിരി�ുക. 
C) സാമൂഹിക അനു��ാന�ളിൽനി�ു ഒഴി�ിരി�ുക. 
D) ഇവെയ�ാം. 

24) േറാമൻ സാ�മാജ��ിലു�ായ പീഢകൾ �കി��ീയ സഭെയ എ�െന
സഹായി�ു? 
A) ര�സാ�ികളാകാനു� �കിസ്ത�ാനികളുെട അഭിവാഞ� അേനകെര �കി��ീയ
സഭയിേല�് ആകർഷി�ു. 
B) പീഢകൾ സഭയുെട വളർ�യ്�് ഇടയാ�ി.
C) �കിസ്ത�ാനികളുെട വ�ാപന�ിന് ഇടയാ�ി. 
D) ഇവെയ�ാം. 

25) 'മ�ൂറേ�ാറിയൻ' കാേനാനിൽ എ�ത പുതിയനിയമ പു��ക�ളാണ്
ഉൾെ��ത്? 
A) 27 
B) 39 
C) 25 
D) 22 

26) േതാമസ് അേ�ാ��ലൻ േഗാ�േഫാറസിെ�� രാജ��് �കി��ു മാർ�ം
�പചരി�ി�തായി പറയു�ത് ഏതു �ഗ��ിലാണ്? 



A) യൂദാസ് േതാമസിെ�� �പവർ�ന�ൾ 
B) േതനീ�കളുെട �ഗ�ം 
C) േതാമസ് അേ�ാ��ലെ�� യാ�തകൾ 
D) േതാ�ാ�ീഹായുെട ജീവചരി�തം. 

27) താെഴ പറയു�വയിൽ ഉദയംേപരൂർ സു�ഹേദാസിെ��
തീരുമാന�ളിൽ ഉൾെ�ടു�ത് ഏതാണ്? 
A) സഭയുെട പരമാധ��ൻ അേ��ാഖ�ാ പാ�തിയർ�ീസ് മാ�തമാണ്. 
B) മല�രയിെല പരിശു��ാരുെട പ�ിക അംഗീകരി�ണം. 
C) പ��ാർ�് �ബ�ചര�ം നിർബ�മാ�ണം. 
D) ഇവെയ�ാം. 

28) 1652 ൽ അഹ��യുെട �പേവശന�ിന് എതിരായിരു� േറാമൻ
ആർ�് ബിഷ�് ആരാണ്? 
A) �ഫാൻസിസ് ഗാർസിയ  
B) അലക് സിസ് േഡ െമനസിസ് 
C) േതാമസ് കാേ�ാ 
D) അലക് സാ�ർ പീ�ർ  

29) ചരി�ത�ിൽ 'മല�ര സഭയുെട സ�ാത���സമരം' എ�റിയെ�ടു�
സംഭവം ഏതാണ്? 
A) കൂനൻകുരിശു സത�ം 
B) ഉദയംേപരൂർ സു�ഹേദാസ് 
C) മാേവലി�ര പടിേയാല 
D) േപർഷ�ൻ കുടിേയ�ം 

30) മല�ര - അേ��ാഖ�ൻ സഭകൾ ത�ിലു� ബ�െ� സംബ�ി�ു�
ശരിയായ പരാമർശം ഏതാണ്? 
A) കൂനൻകുരിശു സത��ിനുേശഷമാണ് മല�ര സഭയും അേ��ാഖ�ൻ സഭയും
ത�ിലു� ബ�ം ആരംഭി�ു�ത്. 
B) മല�രയിേല�് അനവധി േമ����ാർ അേ��ാഖ�യിൽനി�ും വ�ു. 
C) 1876 ൽ കൂടിയ മുള�ുരു�ി സു�ഹേദാസ് മല�ര-അേ��ാഖ�ൻ ബ��ിന്
ഔേദ�ാഗിക പരിേവഷം നൽകി. 
D) ഇവെയ�ാം. 

31) 'കാേതാലി�' എ� വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) �പധാന പിതാവ ്
B) െപാതുവിെ�� ആൾ 
C) േനതാവ് 
D) സഭയുെട തലവൻ 

32) തി�ഗീസിെല മ�ഫിയാെന സംബ�ി�ു� െത�ായ പരാമർശം ഏതാണ്?
A) അേ��ാഖ�ൻ സുറിയാനി സഭാംഗ�ളായി േപർഷ�യിൽ
അധിവസി�ു�വരുെട തലവനായിരു�ു മ�ഫിയാന. 
B) അേ��ാഖ�യിെല പാ�തിയർ�ീസിെ�� തലവനാണ് തി�ഗീസിെല
മ�ഫിയാന. 
C) തി�ഗീസിെല മ�ഫിയാെന വാഴി�ു�ത് പാ�തിയർ�ീസായിരു�ു. 
D) സുറിയാനി സഭാംഗ�ളായി തി�ഗീസിൽ പാർ�ിരു�വർ�് മ�ഫിയാന ഇടയ



ശു�ശൂഷ നിർവഹി�ു. 

33) കാേതാലിേ��് �ാപി�ു�തിനു� �പധാന കാരണം എ�ാണ്? 
A) കൂനൻ കുരിശു സത�ം 
B) ൈവേദശിക ആധിപത��ിൽനി�ു� േമാചനവാഞ�  
C) സു�പീംേകാടതി വിധികൾ. 
D) ൈബബിൾ പരിഭാഷ 

34) കാേതാലി�ാെയ വാഴി�ുവാനു� മല�ര സഭയുെട �ണം
സ�ീകരി� അേ��ാഖ� പാ�തിയർ�ീസ് ആരാണ്? 
A) അേ�ദ് മശിഹാ 
B) യാേ�ാബ് തൃതീയൻ 
C) അ�ു� ഒ�ാമൻ 
D) പേ�താസ് തൃതീയൻ 

35) നി�ുേപായതും ഇേ�ാൾ നിലവിലി�ാ�തുമായ കാേതാലിേ��്
ഏതാണ്? 
A) തി�ഗീസിെല കാേതാലിേ��് 
B) മല�രയിെല കാേതാലിേ�� ്
C) അർേമനിയായിെല കാേതാലിേ�� ്
D) േജാർജിയായിെല കാേതാലിേ��് 

36) താെഴ പറയു�വയിൽ മല�ര സഭയുെട ഭരണഘടനാ രൂപീകരണം
സംബ�ി�ു� ശരിയായ പരാമർശം െതരെ�ടു�ുക. 
A) മല�ര സുറിയാനി �കിസ്ത�ാനി അേസാസിേയഷനാണ് ഭരണഘടന
പാസാ�ിയത് 
B) ൈവേദശിക ആധിപത�ം വ�ാപി�ി�ാൻ ഭരണഘടന സഹായി�ു. 
C) ഭരണഘടനാ സ���ി�ിെയ നയി�ത് പ. വ�േ�രിൽ തിരുേമനിയാണ്. 
D) 1958 ൽ ഭരണഘടന നിലവിൽ വ�ു. 

37) ഇ�് മല�ര സഭയുെട ലൗകികവും ൈവദികവും ആ�ീയവുമായ
ഭരണ�ിെ�� �പധാന ഭാരവാഹിത�ം വഹി�ു�ത് ആരാണ്? 
A) പാ�തിയർ�ീസ ്
B) മല�ര കാേതാലി�ായും മല�ര െമ�താേ�ാലീ�ായും 
C) മാർേ�ാ�ാ െമ�താേ�ാലീ�ാ 
D) മ�ഫിയാന 

38) 'പൗരസ്ത� കാേതാലി�', 'മല�ര െമ�താേ�ാലീ�' എ�ീ
�ാന�ൾ ഒരാളിൽ നി�ി��മായത് എ�ുമുതൽ? 
A) 1912 
B) 1934 
C) 1958 
D) 1947 

39) സു�പീംേകാടതി വിധിെയ�ുടർ�് മല�ര സഭയിൽ സമാധാനം
ഉ�ായത് ഏതു വർഷം? 
A) 1912 
B) 1934 
C) 1946 



D) 1958 

40) മല�ര സുറിയാനി �കിസ്ത�ാനി അേസാസിേയഷനിൽ �കമ�പകാരമു�
മല�ര െമ�താേ�ാലീ�ാ എ�് േവാെ�ടു�ിലൂെട �ിരീകരി�െ��
കാേതാലി�ാ ആരാണ്? 
A) ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാ�ാ മാത�ൂസ് ദ�ിതീയൻ 
B) ബേസലിേയാസ് ഗീവർഗീസ് �പഥമൻ
C) ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാ�ാ ദിദിേമാസ് �പഥമൻ 
D) ബേസലിേയാസ് മാർേ�ാ�ാ പൗേലാസ് ദ�ിതീയൻ 

41) യേഹാവെയ ആരാധി�ാൻ ഒരു സമാഗമന കൂടാരം ഉ�ാ�ിയത് ആര്? 
A) അ�ബഹാം 
B) േമാശ 
C) േയാശുവ 
D) ഏലിയാവ ്

42) െയറുശേലം േദവാലയം പണിയു�തിനു� ൈദവിക നിേയാഗം
ലഭി�താർ�്? 
A) ദാവീദ ്
B) ശേലാേമാൻ 
C) ശമുേവൽ 
D) ശൗൽ 

43) വി. കുർബാന �ാപനെ���ിയു� ഏ�വും പുരാതനമായ
പുതിയനിയമ ഭാഗം ഏതു പു��ക�ിലാണ്? 
A) 1 െകാരി��ർ 
B) 1 െത�േലാനിക�ർ 
C) അേ�ാ��ല�പവൃ�ികൾ 
D) െവളി�ാട ്

44) േയശുവും ശിഷ��ാരും െപസഹാ ആചരി�ത് എവിെടവ�ാണ്? 
A) െയറുശേലം 
B) േറാം
C) അേ��ാഖ� 
D) േബത് ലേഹം 

45) ''തൂേയാേബാ'' എ� വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) തുട�ം 
B) നി��ത 
C) ത�ാറാ�ൽ 
D) സമാപനം 

46) തൂേയാേബാ സമാപി�ു�ത് എ�െന? 
A) ധൂപ�ു�ി ഉയർ�ി ആേഘാഷി�ു�ു 
B) 51-ാം സ�ീർ�നം 
C) ഹൂേസാേയാ 
D) ൈകകൾ കഴുകു�ു. 



47) 'നിൻ മാതാവ് വിശു��ാർ' എ� ഗീതം ചമ�ത് ആരാണ്? 
A) മാർ േസേവറിേയാസ ്
B) മാർ പീലക് സിേനാസ് 
C) മാർ ഇ�ാ�ിേയാസ ്
D) മാർ കൂറീേലാസ ്

48) "െ�പാമിേയാൻ" എ� വാ�ിെ�� അർ�ം എ�ാണ്? 
A) മുഖവുര 
B) �പാർ�ന 
C) മധ��ത 
D) �പസംഗം 

49) അനാേഫാറയുെട ഭാഗമ�ാ�ത് എ�ാണ്? 
A) �ാപനവചന�ൾ 
B) അനു��രണ �പാർ�ന 
C) തൂേയാേബാ 
D) റൂഹാ�ണം 

50) "തുേ�ൻ" എ� വാ�ിെ�� അർ�ം? 
A) എ�ാൽ വീ�ും 
B) �ശ�ി�ുക 
C) നിൽ�ുക 
D) �പാർ�ി�ുക


