വടേക്ക അേറബയ് അ

സ്േതാലിക വികാരിേയ ്, കുൈവ ്

സിേറാ മലബാർ വിശവ്ാസപരിശീലനവിഭാഗം

GENERAL KNOWLEDGE QUESTION BANK (2019‐2020)
QUESTIONS FOR EACH CLASS TO BE COVERED AS PER THE BELOW TABLE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1‐5
1 ‐ 10
1 ‐ 15
1 ‐ 20
1 – 25
1 ‐ 30
1 ‐ 35
1 ‐ 40

IX
1 ‐ 45

X
1 ‐ 50

XI
1 ‐ 55

1.

സിേറാമലബാർ സഭയുെട ഇേ ാഴെ
േമജർ ആർ ് ബിഷ ്?
(മാർ േജാർ
് ആലേ
രി)
Who is the present Major Archbishop of the Syro Malabar Church? (Mar. George Alenchery)

2.

ന ുെട ഇടവകയുെട മ യ്
ൻ ആരാണ്.
(െസൻറ് ഡാനിേയൽ കംേബാണി, െസന്റ്. െതേരസ, ഔർ േലഡി ഓഫ്
അേറബയ്, േഹാളി ഫാമിലി )
Who is the Interceder of our Parish?
(St. Daniel Comboni, St. Therese, Our Lady of Arabia, Holy Family)

3.

വി. േതാമാ
ീഹ ഭാരത
ിൽ വ
When did St. Thomas come to India? (AD 52)

4.

സിേറാമലബാർ സഭയിൽ നി ും ഏ വും പുതുതായി വിശു
പദവിയിേലക്ക് ഉയർ
ിയത് ആെരയാണ് ?
(വിശു
മറിയം േ്രതസയ്ാ)
Who is newly canonized to Sainthood from Syro Malabar Church?
(St. Mariam Thresia)

5.

സിേറാമലബാർ സഭയിൽ എ്രത വിശു രു
് ? (4)
How may Saints are there in Syro Malabar Church? (4)

6.

ജപമാല റാണി എ ് അറിയെ ടു താര്
പരിശു
കനയ്കാ മറിയം
Who is known as queen of holy Rosary? Mary most Holy ( Mother Mary)

7.

സിേറാമലബാർ സഭയുെട ആദയ്െ
േമജർ ആർ
(മാർ ആൻറണി പടിയറ)
Who is the first Major Archbishop of the Syro Malabar Church?
(Mar Antony Padiyara)

വര്ഷം ഏത്? ( AD 52)

് ബിഷ

ന ുെട ഇേ ാഴെ
മാർ ാ യുെട േപെര ്?
്രഫാൻസിസ് മാർപാ )
What is the name of our current Pope?
(Pope Francis)
9. ആരാണ് സിേറാമലബാർ സഭയുെട കൂരിയ ബിഷ ് ?
(മാർ െസബാ
ൻ വാണിയപുരക്കൽ)
Who is the Curia Bishop of the Syro Malabar Church?
(Mar. Sebastian Vaniyapurackal)
8.

1

്?

XII
1 ‐ 60

10. സ

ൂർ
ൈബബിളിൽ എ്രത പുസ്തക
ളു
്?
73 (46 പുസ്തക
ൾ പഴയ നിയമ
ിലും 27 പുസ്തക
നിയമ
ിലും)
Total how many books are there in the Holy Bible?
(73) (46 Old Testament & 27 New Testament)
ുെട മാതൃ സഭ ഏതു േപരിൽ അറിയെ ടു ു?
(സിേറാമലബാർ േമജർ ആർക്കി എ ിസ്േകാ ൽ ചർ
In which name our Mother Church is known as?
(Syro Malabar Major Archi Episcopal Church)

ൾ പുതിയ

11. ന

12. സിേറാമലബാർ സഭ ഒരു സുയി ജൂറിസ് (സവ്ത്ര

്)

ഭരണസംവിധാനം)

സഭയാണ് ശരിേയാ െതേ ാ ? (ശരി)
Syro Malabar Church is known as Sui Juris Church (Self-Governing).
True or False? (True)
13. വലിയേനാ

ിൻെറ തേലദിവസം എ

ുേപരിലാണ് അറിയെ

ടു

ത്?

The day before the Season of Lent is called in which name?
(േപ
ുറ
)
(Pethratha)
14. ഏെതാെക്കയാണ് ്രപേവശക കൂദാശകൾ?

What are the sacraments of initiation?
മാേ ാദീസ, ൈതലാഭിേഷകം, വി. കുർബാന.
Baptism, Chrismation, Holy Eucharist
15. ഒരു ്രപാവശയ്ം മാ്രതം സവ്ീകരിക്കാവു

കൂദാശകൾ?

What are the sacraments which can be received once for life time?
മാേ ാദീസാ, ൈതലാഭിേഷകം (ൈ
രയ്േലപപനം), തിരു

ം

Baptism, Confirmation and Holy Orders
16. േ്രഗ ് ്രബി നിെല സിേറാ മലബാർ രൂപത?

Name the Syro‐Malabar diocese in Great Britain?
(്രപി ൻ രൂപത ) (Diocese of Preston)
17. ഇ

യ്ക്ക് െവളിയിൽ
ാപിതമായ ആദയ്െ
സിേറാമലബാർ രൂപത
ഏതാണ് ? (അേമരിക്കയിെല ചിക്കാേഗാ രൂപത)
Which is the first Syro Malabar Diocese formed outside India? ( Chicago in America )

18. േമജർ ആർ

് ബിഷ ിെന തീരുമാന
ൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കു
ഭരണ
സംവിധാനം ഏത്?
(െപർെമനൻറ് സിനഡ് (
ിരം സിനഡ്)
Which administrative system helps the Major Archbishop to make decisions. (Permanent Synod)

19. സിേറാമലബാർ സഭയുെട ആ

ാനം ഏതു േപരിൽ അറിയെ

(മൗ
് െസൻറ് േതാമസ്)
Syro Malabar Church Hierarchy is know as? (Mount St. Thomas)
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ടു

ു.

20. മാർേ

ാ

ാ ീഹാ രക്തസാക്ഷിതവ്ം വഹി

ൈമലാ

ൂർ

ിതിെചയയ്ു

ത്

ഏത് സീേറാ മലബാർ രൂപതയിലാണ്?
Name the Syro Malabar diocese where Mylapore, the place where St. Thomas was martyred, is situated?
െഹാസൂർ രൂപതയിൽ.
Diocese of Hosur
21. െക സി ബി സി യുെട ഇേ

ാഴെ
്രപസിഡ
് ആരാണ്?
(ആർ ് ബിഷ ് േഡാ. സൂസപാകയ്ം)
Who is the President of K.C.B.C. (Arch Bishop Dr. Susupakyam)

22. ഏത് മാർപാ

യാണ് മാർേ
ാ ാ ന്രസാണികെള "സിേറാമലബാർ" എ
പദം ഉപേയാഗി ് നാമകരണം െചയ്തത്? (പതിമൂ ാം െലേയാ മാർപാ
Which Pope had named the Marthoma Nasrani’s as “Syromalabar"
( Pope Leo 13th)

23. മാർേ

ാ

ാ ീഹാ രക്തസാക്ഷിതവ്ം വഹി ത് എവിെടവ
(ൈമലാ ൂർ)
Name the Place where St. Thomas was martyard? (Mylappoor)

ാണ്?

24. സിേറാമലബാർ സഭയുെട ആ

ാനം
ിതി െചയയ്ു
ലം
(എറണാകുളം ജിലല്യിെല കാക്കനാട്)
Where is the head quarters of the Syro Malabar Church is situated?
(Kakkanad in Ernakulam Dist.)

25. മാർേ

ാ

ാ

ീഹായുെട ശിഷയ്

ാർ ആെരലല്ാം?

Who were the disciples of St. Thomas the Apostle?
മാർ അ ായി, മാർ മാറി. Mar Addayi and Mar Mari
26. ഇ

യ് സ ർശി
ആദയ്െ
മാർപാ ?
(േപാൾ ആറാമൻ മാർപാ )
Who is the first Pope visited India? (Pope Paul –VI)

27. സിേറാമലബാർ സഭയുെട ആദയ് മിഷൻ രൂപത?

ഛാ ാ രൂപത (1962 മാർ ് 31)
Which is the First Syro Malabar Mission Diocese that was constituted?
(Chanda Diocese, 1962 March 31))
28. ആസ്േ്രടലിയയിെല െമൽബൻ സിേറാമലബാർ രൂപതയുെട അ

യ്ക്ഷൻ.?

Who is the bishop of Melbourne Diocese?
മാർ േബാസ്േകാ പു
ൂർ.
Mar Bosco Puthoor
29. സിേറാമലബാർ സഭയിൽ എ്രത അതിരൂപതകൾ ഉ

്?

How many Archdioceses are there in Syro‐Malabar Church?
5 (എറണാകുളം -അ

മാലി, ച

നാേ രി, േകാ യം, തൃശൂർ, തലേ രി)

(Ernakulam‐Angamali, Changanacherry, Kottayam, Trichur, Thalasseri )
30. േപർഷയ്ൻ പാ്രതീയാർക്കീസിനാൽ നിയമിതരായവരിൽ അവസാനെ

െമ്രതാേപാലീ

? Who was the last Archbishop appointed by the Persian Patriarch?

മാർ അ്രബാഹം

Mar Abraham
3

5

.)

31. 1986 ൽ ഇ

യ് സ ർശി
മാർപാ ?
േജാൺ േപാൾ ര
ാമൻ.
Who was the Pope visited Indian in 1986?
(Pope John Paul –II)

32. ഭാരത

ിെല ലിസയ്ൂ എ റിയെ ടു
ഭരണ
ാനം
Which place is known as “Lisue” of India
(Bharananganam)

ലം?

33. ആേഗാള കേ

ാലിക്കാ സഭയിൽ എ്രത സവ്ായധികാര സഭകൾ ഉ
്?
24 (23 പൗരസ്തയ് സഭകളും 1 പാ ാതയ് സഭ അഥവാ ല
ീൻ സഭ)
How many autonomous churches are there in the Catholic Church?
( 24 Churches, 23 Eastern Churches and 1 Weston or Latin Church)

34. വി. മറിയം േ്രതസയ്

ാപി

സനയ്ാസിനി സമൂഹ

ിെ

േപെര

്?

What is the name of the Congregation instituted by St. Mariam Thresia?
(േഹാളി ഫാമിലി േകാൺ്രഗിേഗഷൻ, Congregation of the Holy Family)
35. സിേറാമലബാർ സഭയുെട ര

ാമെ

േമജർ ആർ

് ബിഷ

്.

Who was the second Major Arch Bishop of Syro‐Malabar Church?
(മാർ വർക്കി വിതയ
ിൽ)
(Mar Varkey Vithayathil)
36. സീേറാ മലബാർ സഭെയ േമജർ

ഉയർ

ിയത് ഏത് മാർപാ

Major Archiepiscopal status?
വിശു
േജാൺ േപാൾ
37. മലയാളി അലല്ാ

ര

ആർക്കി എ

ിസ്േകാ

ൽ സഭയായി

യാണ്? Name the Pope who raised the Syro‐Malabar Church to
ാമൻ മാർപാ

സിേറാമലബാർ ബിഷ

.

St. John Paul II

് ആരാണ്?

Name the Syro‐Malabar Bishop who is knon “Keralite”?
മാർ േജാർ
് രാേജ്ര ൻ (തക്കല രൂപത - തമിഴ്നാട്)
Mar George Rajendran ( Diocese of Thakaley – TN )
38. ന

ുെട ആരാധനാ്രകമഭാഷ ഏതാണ്?

What is the Liturgical language of Syro‐Malabar Church? (പൗരസ്തയ് സുറിയാനി Eastern Syriac)
39. സിേറാമലബാർ സഭ ഏതു ആരാധനാ്രകമ കുടുംബ

ിന് കീഴിലാണ് വരു

Which liturgical family is the Syro Malabar Church belongs to?
കാൽഡിയൻ (പൗരസ്തയ് സുറിയാനി) Caldiyan ( Eastern Syriac)
40. ൈദവാലയ

എ

ിൽ ആരാധനസമൂഹം സേ

ളിക്കു

ല

ാണ്? Name the place in the Church where the faithful assemble?

41. ൈദവാരാധനയിൽ പുേരാഹിതൻ പുറെമ ധരിക്കു

തിരുവസ്്രത

ിെ

േപര് എ

ാണ്?
4

ിെ

േപര്

(ൈഹക്കല The Hykla )

ഏ വും ്രപധാനെ

ത്?

What is the outermost liturgical vestment that the priest put on?
ൈപന (കാ )
Paina (Chasuble)
42. ൈദവാലയ

ിൽ േബ

എ

ിെ

്രപതീകമാണ്?

What does the Bema symbolizes? (ഭൗമിക െജറുസേലമിെ
43. അനാെഫാറ എ

ഉയർ

വാക്കിെ

ുക, സമർ

അർ

, Earthly Paradise)

ം? What is the meaning of the word Anaphora?

ിക്കുക? Lifting & Dedicating

44. സിേറാമലബാർ ഹയരാർക്കി

ാപി
മാർപാ
(പതിെനാ ാം പിയൂസ് മാർ ാ )
Which Pope erected the Syro Malabar Hierarchy?
(Pope Pious -11)

യുെട േപര്

45. േപാർ

്ഗീസുകാർ ആരുെട േനതൃതവ്
ിലാണ് ഇ യ്യിൽ എ
വാസ്േകാഡഗാമ.,
Under whose leadership Portuguese people came to India? Vasco da gama

46. സിേറാമലബാർ െമ്രതാൻ സിനഡിൻെറ ആദയ് സേ

വഹി

ളുെട െമ്രതാ

ടുക്കുവാനുളള് അധികാരം സിേറാമലബാർ

ത് എ

ാണ്?

ാ

േപരിലാണ്?
ാ

When did the Syro‐Malabar Church got the
(2004 ജനുവരി 3

authority to elect the Syro Malabar Bishops?

മാർേ

യ്ക്ഷത

Mar Ebraham Kattumana

ാെര തിരെ

സഭയുെട സിനഡിന് ലഭി

48. മാർേ

ിൽ അ

ത് ആരാണ്? Who presided over the first Synod of Syro‐Malabar Bishop?

മാർ എ്രബഹാം കാ ുമന,
47. ത

ളന

ിയത്?

ാ ന്രസാണികളുെട ജീവിതൈശലി അറിയെ

ിരു

2004 January 3)
ത് ഏതു

What was the life‐style of Mar Thoma Christians known as?
ാ മാർ ം

49. രക്ഷാകര രഹസയ്

Mar Thomamargam

ളുെട അടി

ാനവും ൈ്രകസ്തവ വിശവ്ാസ

ിെ

മൂലക്കലല്ുമായ തിരുനാൾ ഏതാണ്?
What is the feast which is the center of Christian belief and the basis of salvific mysteries?
ഉയിർ ു തിരുനാൾ.
Easter
50. സിേറാ മലബാർ ഹയരാർക്കി

ാപി

വർഷം

1923 ഡിസംബർ 21
In which year the Syro Malabar Hierarchy was erected?
(1923 Decemebr 21)
51. സിേറാമലബാർ വലിയ െമ്രതാേ

ാലീ

ൻ സഭയായി ഉയർ

When did Syro‐Malabar Church become Major Episcopal Church?
1992 ഡിസംബർ 16
1992 December 16
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ിയത് എ

ാണ്?

52. പതിേനഴാം നൂ ാ

ആരായിരു

ു.?

ുവെര മാർേ

ാ

ാ ്രകിസ്തയ്ാനികെള നയി
th

Who led Mar Thoma Christians until 17 Century?

പാ്രതിയർക്കീസിനാൽ നിയമിതരായ െമ്രതാ

ിരു

ത്

കൽദായ

ാർ.

Bishops appointed by Caldian Patriacrch.
53. പൗരസ്തയ് സുറിയാനി ആരാധനാപാര

രയ്

ിൽ എ്രത അനാഫറകളാണ്

ഉളള്ത്? How many “Anaphora” are there in the liturgy of Eastern Syrian tradition?
മൂ

് Three

54. ഈേശായുെട മാേ

ആരാധനാ്രകമവ
baptism of Jesus?
ദനഹാക്കാല

ാദീസാ അനുസ്മരിക്കു
ര

്.

ത് ഏത്

ിലാണ്? What is the liturgical season during which we commemorate the
Season of Epiphany.

55. സിേറാമലബാർ ൈഹരാർക്കി

ാപിതമായാത് എ

ാണ് ?

1923 ഡിസംബർ 21
When is the Syro Malabar Hierarchy erected? (1923 December 21)
56. സിേറാമലബാർ െമ്രതാൻ സിനഡിൻെറ ആദയ് സേ

ളനം നട

ത്

എ ായിരു ു?
1993 െമയ് 20 മുതൽ 25 വെര
The first Synod of Syro Malabar Bishops was held on which Date? (1993 May 20 to 25)
57. ഉദയംേപരൂർ സൂനഹേദാസ് നട

വർഷം (1599 ജൂൺ)
In which year was The Synod of Diamper ( Udayamperoor Synod) was held?

58. േപാൾ ആറാമൻ മാർപാ

യുെട കാല

(1599 June)

് സിേറാമലബാർ എ്രത രൂപതകൾ

ലഭയ്മായി?
How many Syro‐Malabar dioceses were established during the period of Pope Paul VI?
9 രൂപതകൾ
9 Dioceses
59. ആരാധനാ്രകമവൽസര

ിെല അവസാനെ

കാലം ഏതാണ്?

What is the last season of the liturgical year?
പളള്ികൂദാശക്കാലം
Dedication of the Church
60. സിേറാമലബാർ സഭയുെട റാസ ്രകമ

ിൽ എ്രത തിരുവചന വായനകളാണ്

ഉളള്ത്? How many reading are there during the Syro Malabar Raza Qurbana?
4 (നിയമ്രഗ

ൾ, ്രപവാചക്രഗ

ൾ, േലഖനം, സുവിേശഷം)

4 ( The Laws, The Prophets, The Epistle, The Gospel
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