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1) നേ�സ�ിെല പ�ിയിൽ േയശു േവദ�ഗ�ം വായി�തായി വി.
ലൂേ�ാസ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. ഏതു പു��കമാണ് വായി�ത്? 
A) െയശ�ാ�പവാചകൻ 
B) യിരമ�ാ�പവാചകൻ 
C) സ�ീർ�നം 
D) െയഹ��ിേയൽ �പവാചകൻ 

2) േയശു�കി��ു  ശിഷ��ാെര സുവിേശഷ�ിന് അയ�ു� വിവരണം
ഇ�ാ� സുവിേശഷം? 
A) വി. മ�ായി 
B) വി. മർേ�ാസ ്
C) വി. ലൂേ�ാസ് 
D) വി. േയാഹ�ാൻ 

3) േകാറൂസൂേസാ എ�ാൽ എ�്? 
A) അയയ്�െ��വൻ 
B) ആഭ��ര മിഷൻ 
C) സുവിേശഷ�പഖ�ാപനം 
D) മിഷനറി �പവർ�നം 

4) Liturgy എ� വാ�ിെ�� അർ�ം? 
A) ആരാധന
B) േസവനം 
C) ��ു തി� ്
D) ൈദവസ് േനഹം 

5) കർ�ാവിെ�� രൂപാ�രം നട� മല? 
A) താേബാർ 
B) േമാറിയാ മല 
C) സീനായ് 
D) ഒലിവ് മല 

6) "തെ�� ഏകജാതനായ പു�തെന നൽകുവാൻ ത�വ�ം േലാകെ�
സ് േനഹി�ു".  
ഏതു സുവിേശഷകനാണ് ഇതു േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്? 
A) വി. മ�ായി 
B) വി. മർേ�ാസ ്
C) വി. ലൂേ�ാസ് 
D) വി. േയാഹ�ാൻ 

7) �ീബാദാസ സമൂഹ�ിെ�� �ാപകൻ 



A) ഗീവർഗീസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ് 
B) പേ�താസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ ്
C) പൗേലാസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ് 
D) ഗീവർഗീസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ് 

8) �ബ�വാർ മിഷനു തുട�ം കുറി� വ��ി? 
A) അൽവാറീസ് െനാേറാണ. 
B) അേ��ാണിേയാ �ഫാൻസിസ് േസവ�ർ 
C) പുലിേ�ാ�ിൽ േജാസഫ് മാർ ദിവ�ാസിേയാസ ്
D) കടവിൽ പൗേലാസ് മാർ അ�ാനാസിേയാസ ്

9) ഉ�േര��യിൽ മല�രസഭയുെട മിഷനറിയായി കഠിനാധ�ാനം െചയ�
െമ�താേ�ാലീ�ാ?  
A) സ് േതഫാേനാസ് മാർ േതേവാേദാസിേയാസ് 
B) പൗേലാസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ് 
C) ഗീവർഗീസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ് 
D) അൽവാറീസ് മാർ യൂലിേയാസ് 

10) താെഴ പറയു�വരിൽ കേ�ാലി�ാസഭയുേടത�ാ� മിഷണറി? 
A) അസീസിയിെല �ഫാൻസിസ് 
B) ഇേ�ഷ�സ് ലേയാള 
C) െസ��്. െഡാമിനിക് 
D) അൽവാറീസ് മാർ യൂലിേയാസ ്

11) സ��ാസിമാർ�ു� നിയമ�ൾ േ�കാഡീകരി� പിതാവ്? 
A) മാർ മ�ാറിേയാസ് 
B) മാർ അേ�ാണിേയാസ ്
C) മാർ ബേസലിേയാസ ്
D) മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ് 

12) 'കാേലാസ്' (Kalos) എ� �ഗീ�് വാ�ിെ�� അർ�ം? 
A) നില്�ുക 
B) സൗ�ര�ം 
C) സ് േനഹം 
D) നിത�ത 

13) താെഴ പറയു�തിൽ �തിത��ിെ�� സാ�ിധ�ം െതളിയി�ു� ഭാഗം
ഏത്? 
A) നാം ന�ുെട സാദൃശ��ിൽ ന�ുെട സ�രൂപ�ിൽ മനുഷ�െന ഉ�ാ�ുക.'' 
B) ൈദവം െമെ�മയുെട േതാ�ിൽവ�് അ�ബഹാമിനു െവളിെ��ത് മൂ�ു
േപരായി�ാണ്. 
C) യശ�ാ�പവാചകെ�� ദർശന�ിൽ, െസറാഫുകൾ പരിശു�ൻ, പരിശു�ൻ,
പരിശു�ൻ എ�ു വാഴ്�ു�ു. 
D) ഇവിെട പറയു�െത�ാം �തിത�സാ�ിധ��ിെ�� സൂചനകളാണ്. 

14) �തിത�െ��ുറി�് െത�ായ �പ��ാവന ഏത്? 
A) �തിത��ിലു� മൂ�് ആള��ൾ, ഒ�് മെ�ാ�ിെന�ാൾ കുറ�േതാ
കൂടിയേതാ അ�. 



B) മൂ�് ആള��ൾ ആവിഷ് കരണ�ിൽ (manifestation)
വ�ത�ാസെ��ിരി�ു�ു. 
C) ഭൂമിയിലു� യാെതാരു സംവിധാനവും �തിത�െ� വിശദീകരി�ുവാൻ
പര�ാ��മ�. 
D) പു�തൻ പിതാവിൽനി�ു ജനി�വനാകയാൽ �തിത��ിെല
ആള��ളിൽ കാലവ�ത�ാസം ഉ�്. 

15) 'േവദവിപരീതികൾെ�തിെര' എ� കൃതി ആരുെട രചനയാണ്? 
A) വി. ഐേറനിേയാസ്
B) വി. ബേസലിേയാസ് 
C) നാസിയാൻസിെല �ഗിേഗാറിേയാസ ്
D) നിസായിെല �ഗിേഗാറിേയാസ് 

16) 'പാര�ര�ം' എ�തിെന�ുറി�് താെഴപറയു�തിൽ ശരിയായ
�പ��ാവന ഏത്?  
i. പാര�ര�ം, േവദപു��കാടി�ാന�ിൽ ഉ�താണ്. 
ii. പൂർ�ികമായ സത��ിെ�� പരിശു�ാ�ാവിലു� തുടർ�യാണ്
പാര�ര�ം. 
iii. പാര�ര�ം എ�ത് അേ�ാ��ലിക പഠി�ി�ലുകളിൽെ��താണ്. 
iv. പാര�ര�ം പൂർ�ികമായി ലഭി�തിെന മാ�മി�ാെത
നിലനിർ�ു�താണ്. 
A) i, ii 
B) i, ii, iii 
C) i, ii, iii, iv 
D) ii, iii 

17) "�പവാചകൻ എ�ുവ�് �പവാചകെന ൈകെ�ാ�ു�വന് �പവാചകെ��
�പതിഫലം ലഭി�ും." ഇത് ആരു പറ�ു? 
A) േയശു�കി��ു  
B) വലിയ മാർ ബേസലിേയാസ ്
C) വി. മ�ായി�ീഹാ 
D) വി. പൗേലാസ് �ീഹാ 

18) 'ആ ദിവസ�ിൽ കർ�ാവിെ�� പ�ൽ, കരുണ കെ��ുവാൻ
കർ�ാവ് അവനു സംഗതി വരു�െ�.' ആർ�്?  
A) പൗേലാസ് �ീഹായ്�് 
B) ഒേനസിേഫാറസിന ്
C) ഫിേലേമാന ്
D) ആർ�ാെണ�് വ��മ� 

19) താെഴ പറയു�വരിൽ അേ�ാ��ല പിതാ��ാരിൽ ഉൾെ�ടാ�ത്? 
A) മാർ �ിമീസ ്
B) മാർ ഇ�ാ�ിേയാസ ്
C) മാർ േപാളി�ർേ�ാസ് 
D) മാർ േസേവറിേയാസ ്

20) 'െകാരി��ർെ�ഴുതിയ േലഖനം' 40-ാം അധ�ായ�ിൽ വി.
കുർബാനെയ�ുറി�് വ��മായ പഠി�ി�ലുകൾ ഉ|◌്. ഈ േലഖനം



എഴുതിയത് ആര്? 
A) വി.പൗേലാസ് �ീഹാ 
B) േറാമിെല വി. �ീ�ീസ്
C) അേ��ാഖ�യിെല വി. ഇ�ാ�ിേയാസ് 
D) വി. പേ�താസ് �ീഹാ 

21) കൽ�േദാൻ സു�ഹേദാസ് കൂടിയ വർഷം? 
A) AD 325 
B) AD 431 
C) AD 451 
D) AD 470 

22) 'അലക് സ��ിയായുെടയും എ�ാ ആ�ഫി�യുെടയും േപാ�്' എ�്
അറിയെ�ടു�ത് ഏതു സഭാ തലവനാണ്. 
A) േകാപ്�ിക് സഭ 
B) അേ��ാഖ�ൻ സഭ 
C) എേത�ാപ�ൻ സഭ 
D) റഷ�ൻ ഓർ�േഡാക് സ് സഭ. 

23) താെഴ പറയു�വയിൽ ഏ�വും ഒടുവിൽ സ�യംശീർഷകത�ം ലഭി�
സഭ ഏത്? 
A) മല�ര ഓർ�േഡാക് സ് സഭ 
B) എേത�ാപ�ൻ സഭ 
C) എരി�തിയൻ സഭ 
D) അർ�ീനിയൻ സഭ 

24) േകാൺ�ാ��ിേനാ�ിൾ ഇ�് ഏതു േപരിൽ അറിയെ�ടു�ു? 
A) ഈ�ാംബൂൾ 
B) തുർ�ി 
C) ഫിൻല��് 
D) കു���ീേനാേ�ാലീസ ്

25) 'മാർ േസേവറിേയാസിെ�� മാനീസാ' എ�് അറിയെ�ടു� �പാർ�ന
ഏത്? 
A) എേ��ും തെ�� ഇട�ിൽനി�ും... 
B) ശു�മു� ബാവാ... 
C) നിെ� �പസവി� മാതാവും... 
D) േമലു� ഉയര�ളിൽ... 

26) ഏതു യാമ�പാർ�നയിലാണ് മാലാഖമാരുെട ��ു തി�്
ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്? 
A) സ�� 
B) സൂ�ാറാ 
C) രാ�തി 
D) �പഭാതം 

27) വിശ�ാസ�പമാണ�ിെ�� മൂ�ാമെ� ഖ�ികയിൽ ഏെത�ാം
വിഷയ�െള�ുറി�ാണ് നാം �പതിപാദി�ു�ത്?  



A) പു�തൻത�ുരാെന�ുറി�ും പരിശു� റൂഹാെയ�ുറി�ും. 
B) പരിശു� റൂഹാെയ�ുറി�ും പരിശു� സഭെയ�ുറി�ും. 
C) മാേമാദീസാെയ�ുറി�ും ര�ാമെ� വരവിെന�ുറി�ും. 
D) പു�തൻത�ുരാെന�ുറി�ും പരിശു� സഭെയ�ുറി�ും. 

28) 'ഒ�ായിരി�ു� പിതാവിനും പു�തനും പരിശു� റൂഹായ്�ും
എേ��ും ��ു തി.' ഈ �പതിവാക�ം നാം വി. കുർബാനയിൽ എേ�ാഴാണ്
പറയു�ത്? 
A) കാസായും പീലാസായും പടി�ാേറാ�ു െകാ�ുവരുേ�ാൾ. 
B) കാസാ മുകളിേല�് ഉയർ�ി ആേഘാഷി�ുേ�ാൾ. 
C) പീലാസാ മുകളിേല�് ഉയർ�ി ആേഘാഷി�ുേ�ാൾ. 
D) പ��ാരൻ കാസാപീലാസാേമൽ ൈക ആേഘാഷി�ുേ�ാൾ 

29) 'പിതാവും പു�തനും പരിശു� റൂഹായും ആയവൻ വ�ി�െ��വനും
��ു തി�െ��വനും ആകു�ു.' ഇവിെട 'ആയവൻ' എ� പദ�ിെ��
�പാധാന�ം എ�്? 
A) �തിത��ിൽ ഏകത�ം �പഖ�ാപി�ു�ു. 
B) �തിത�വിശ�ാസം �പഖ�ാപി�ു�ു. 
C) �തിത��ിെ�� പുരുഷഭാവം കാണി�ു�ു. 
D) പിതാവു പു�ത പരിശു�റൂഹായുെട വ�ത���ത കാണി�ു�ു. 

30) '��ൗമൻ കാേലാസ്' എ� വാ�ിെ�� അർ�െമ�്? 
A) കർ�ാേവ, കരുണ െച�ണേമ. 
B) അവിശ�ാസികൾ പുറ�ു േപാകണം. 
C) നാം ന�വ�ം നിൽ�ണം. 
D) നാം വിശ�ാസപൂർ�ം നിൽ�ണം.

31) ക�ംതാ നമസ് കാര�ളിെല �പധാന ധ�ാനവിഷയം. 
A) കന�കമറിയം 
B) കർ�ാവിെ�� ഉയിർ� ്
C) കർ�ാവിെ�� �കൂശുമരണം. 
D) കർ�ാവിെ�� ര�ാമെ� വരവ്. 

32) 'എെ� മാേമാദീസായാൽ  
ആ�ീയായുധമണിയി�ാൻ...' ഈ ഗീതം പാടു�ത് ഏത് അവസര�ിൽ?
A) ക�ംതാ സ��ാനമസ് കാരം 
B) വി. കുർബാനാന�ര ശു�ശൂഷയിൽ. 
C) മാേമാദീസാ ശു�ശൂഷയിൽ. 
D) വിവാഹകൂദാശയിൽ 

33) 'നിൻ മുറിവുകളിേ�േ�ൻ .......................... മണെമൻ നാഥാ  
നിൻ ........................... പ�ിൻ നൂേലാെടാ�ു�ു.' ശരിയായ
വാ�ുകൾ ഉപേയാഗി�ു പൂരി�ി�ുക. 
A) ര��ിൻ, ശരീരമേഹാ. 
B) മൂേറാൻ, അധര�ളേഹാ. 
C) മൂേറാൻ, ശരീരമേഹാ. 
D) ര��ിൻ, അധര�ളേഹാ. 



34) 'എെ�� കട�ളേശഷം നിൻ  
കൃപയാം എ��ൂ ഗായതിനാൽ...' എ��ൂ ഗാ എ�ാണ്? 
A) കൃപ 
B) കരുണ 
C) സ് േപാ� ്
D) �ബഷ് 

35) 'കു��ളാറാ - നുതകീടണേമ'. കു��ൾ �മി�െ�ടുവാൻ
ഉതകു�ത് എ�ാണ് എ�ാണ് ഗീത�ിൽ പറയു�ത്. 
A) കർ�ാവിെ�� മനുഷ�ാവതാരം. 
B) കർ�ാവിെ�� ക�ാനുഭവം. 
C) കർ�ാവിെ�� തിരുശരീരര��ൾ. 
D) പിതാവിെ�� മു�ിൽ കർ�ാവിെ�� മധ��ത. 

36) 'മൃഗബലിയാൽ േമാശ ജീവൻ' നൽകിയത് ആർ�ാെണ�ാണ്
ഗീത�ിൽ പറയു�ത്? 
A) കാേയൻ 
B) രൂേബൻ 
C) യാേ�ാബ് 
D) അഹേറാൻ 

37) ശൂേലംകാരി ഇടയെപൺകു�ിയും അവളുെട �ഗാമീണ കാമുകനും
ത�ിലു� േ�പമം പ�ാ�ലമാ�ിയിരി�ു� പഴയനിയമ �ഗ�ം. 
A) ഉ�മഗീതം 
B) സുഭാഷിത�ൾ 
C) എേ�ർ 
D) രൂ� ്

38) തെ�� ആ�ാനം ദയറാ ആ�ി മാ�ിയ സാത�ികൻ താെഴ
പറയു�വരിൽ ആര്? 
A) പൗേലാസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ് 
B) പേ�താസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ് 
C) ഗീവർഗീസ് മാർ ഒ��ാ�ിേയാസ് 
D) കുര�ാേ�ാസ് മാർ �ഗിേഗാറിേയാസ ്

39) 'നീ എെ�� പു�തൻ, ഇ�ു ഞാൻ നിെ� ജനി�ി�ിരി�ു�ു'. ഈ
വാക�ം ഏതു പു��ക�ിൽനി�്? 
A) സ�ീർ�നം 
B) വി. മ�ായി 
C) വി. േയാഹ�ാൻ 
D) ഉ���ി 

40) 'പിതാവിനും പു�തനും പരിശു� റൂഹായ്�ും ��ു തി' എ�് അർ�ം
വരു�ത് ഏത്? 
A) െമൻഓലം വാദാെമാല്ഓലം ഒൽമീൻ 
B) െമാറിേയാ റാേഹം േമൈലൻ വ് ആദാൈറൻ. 
C) ശുബേഹാ ലാേബാ ലേ�ബാ വലറൂേഹാ കാദീേശാ. 
D) േഹാേശാ വ��ൂ ലസ് ബാൻ ഒൽമീൻ. 



41) ൈദവേതജസ് കിഴ�ുനി�ു വരു�തായി ദർശനം ക| �പവാചകൻ? 
A) യശ�ാവ ്
B) യിരമ�ാവ ്
C) െയഹസ് േകൽ 
D) ആേമാസ് 

42) 'ഹൃദയശു�ിയു�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ .............' പൂരി�ി�ുക. 
A) അവർ ൈദവെ� കാണും. 
B) അവർ ൈദവ�ിെ�� മ�ൾ എ�ു വിളി�െ�ടും.
C) ൈദവരാജ�ം അവർ�ു�ത്. 
D) അവർ�ു കരുണ ലഭി�ും. 

43) അ�യുെട ഉദര�ിൽവ�ുതെ� ശു�ീകരി�് �പവാചകനായി
നിയമി�െ�� വ��ി? 
A) െയശ�ാവ ്
B) യിരമ�ാവ ്
C) യഹസ് േകൽ 
D) ആേമാസ് 

44) 'മശിഹായുെട പരിമളവാസന' എ�്? 
A) വി. മൂേറാൻ 
B) പരിശു� സഭ 
C) മാേമാദീസാ ശു�ശൂഷ 
D) വി. കുർബാന 

45) വിവാഹകൂദാശയുെട നിബ�നയിൽ ഉൾെ�ടാ�ത്? 
A) വരനും വധുവും ഓർ�േഡാക് സ് സഭാംഗ�ൾ ആയിരി�ണം. 
B) വരെ��യും വധുവിെ��യും തലമുറകൾ ത�ിൽ കാേനാനികമായ
അ�രമു�ായിരി�ണം. 
C) സഭ നിഷ് കർഷി�ി�ു� ദിവസ�ളിൽ മാ�തേമ കൂദാശ നട�ുവാൻ
അനുവാദമു�ു. 
D) ഇെതാ�ുമ� 

46) താെഴ പറയു�തിൽ ഏത് ആശയമാണ് വിവാഹകൂദാശയുെട
േലഖനവായനയിൽ ഉൾെ��ി�ു�ത്? 
i. സഭയും �കി��ു വുമായു� ബ�േ�ാടു തുല�മാണ് ഭാര�ാഭർതൃബ�ം.  
ii. കു�ു�ൾ മാതാപിതാ�െള കർ�ാവിൽ അനുസരി�ണം.  
iii. വരം ലഭി�വർ�ു മാ�തമാണ് വിവാഹബ��ിന് അർഹതയു�ത്.  
iv. ൈദവം േയാജി�ി�താണ് �കി��ീയ കുടുംബം. 
A) i, ii 
B) iii, iv 
C) i, ii, iii 
D) ii, iii, iv 

47) 'എെ�� ൈകവയ്�ിനാൽ നി�ുലു� കൃപാവരം ജ�ലി�ിേ�ണം.
പൗേലാസ് �ീഹാ ഇത് ആേരാടു പറയു�ു? 
A) ശീലാസിേനാട് 



B) തീേമാ�ിേയാസിേനാട ്
C) തീേ�ാസിേനാട ്
D) ബർ�ബാസിേനാട് 

48) 'മൂ�ൻ' എ�് അർ�മു� സുറിയാനി പദം? 
A) �പസ്ബി�ർ 
B) കശീശ 
C) എ�ിസ് േകാ�ാ 
D) ഡയേ�ാേണാസ ്

49) േരാഗികളുെട ൈതലാഭിേഷകശു�ശൂഷെയ സംബ�ി�ു�ൈ�ഹിക
പാര�ര�ം വ��മായി പറ� �ീഹാ? 
A) പേ�താസ് �ീഹാ 
B) േയാഹ�ാൻ �ീഹാ 
C) യാേ�ാബ് �ീഹാ 
D) യൂദാ �ീഹാ 

50) േരാഗികളുെട ൈതലാഭിേഷകെ��ുറി�ു� െത�ായ �പ��ാവന ഏത്? 
A) ഇത് േവദപു��കാടി�ാന�ിലു�താണ്. 
B) േരാഗികളുെട സൗഖ��ിനുേവ�ിയു� കൂദാശയാണിത്. 
C) േരാഗിയുെട പാപ�ളുെട േമാചന�ിനായു� �പാർ�നകൾ ഇതിൽ
ഉൾെ�ടു�ിയിരി�ു�ു. 
D) ഈ കൂദാശയ്�് അ��കൂദാശ എ�ും പറയാം.


