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യശയ്യാ പ്രവാചകൻറെ രുസ്തകം 01 – 22  

 

നിർദേശങ്ങൾ  

(i) മലയാളം പഴയ പതിപ്പിൽ നിന്നുള്ള രദങ്ങൾ  ഉരയയാഗിക്കുക 

(ii) ഉത്തരങ്ങൾ യശയ്യാ പ്പവാചകൻറെ രുസ്തകറത്ത  മാപ്തം ആസ്പദമാക്കി എഴുതുക 

(iii) ദയവായി ഉത്തരങ്ങൾ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ എഴുതുക. 

(iv) ഉത്തരങ്ങൾ റലറ്റർ ബൈൈ് യരപ്പെിൽ എഴുതുകയയാ ബടപ്പ് റചയ്യുകയയാ ആകാം. 

അതിൽ നിങ്ങളുറട രൂർണമായ ദപര ം റെലിദ ാൺ നമ്പെ ം ഉണ്ടായിരിക്കണം 

(v) ഉത്തരങ്ങൾ  2019, ആഗസ്ത് 25-യനാ അതിനു മുൻരായയാ വികാരി ൈുനിൽ മാതയു 

അച്ചന്റെ രക്കയലാ റൈപ്കട്ടെി അലക്സാണ്ടർ ഫിലിപ്പിന്റെ രക്കയലാ 

ഏല്പിക്കാവുന്നതാണ്. അറെങ്കിൽ edavakamissionsecretary@marthoma.ca  എന്ന ഇറമയിൽ 

അപ്രസ്സിൽ അയക്കുക  

(vi) ദ കയനരിയൻ മാർ യതാമ ചർച്ചിറല (യചാദയ കർത്താവിന്റെ 

കുടുംൈാങ്ങങ്ങറളാഴിറകയുള്ള ) എൊ അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിൽ രറങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്  

(vii) അന്തിമ തീരുമാനം വികാരി അച്ചൻറെ അഭിപ്രായമാനുൈരിച്ചായിരിക്കും 

 

1)യശയ്യാവ്് പ്രവാചകനായിരുന്നു കാലഘട്ടത്തിൽ, യഹൂദയുറട രാജാക്കന്മാർ ആറരൊമായിരുന്നു?  

2) അവരുറട പ്രവൃത്തികളുറട യദാഷറത്ത ബദവത്തിൻറെ കണ്ണിന്മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു  കഴുകി റവടിപ്പാക്കുവാൻ 

ബദവം പ്രവാചകനിലൂറട നിർയദശിക്കുന്ന അഞ്ചു കാരയങ്ങൾ എറന്താറക്ക? 

3) രൂരിപ്പിക്കുക: 

മനസ്സുറവച്ചു യകട്ടനുൈരിക്കുന്നുറവങ്കിൽ ______________________ 

മെുത്തു മത്സരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ____________________________ 

4) ബദവം യഹൂദയുറട നയായാധിരന്മാറര ആദിയിങ്കൽ എന്നയരാറലയും അവരുറട  ആയലാചനക്കാറര ആരംഭത്തിങ്കൽ 

എന്നയരാറലയും ആക്കിയ യശഷം, യഹൂദയുറട യരർ എന്തായിരിക്കും ?  

5) എന്താണ് ൈീയയാനിൽനിന്നും റയരൂശയലമിൽനിന്നും രുെറപ്പടുന്നത്? 

6) യചരുംരടി യചർക്കുക  

 കരുയവലകം     തർശീശ്  

 യദവദാരു    റഫലിൈത്യർ 

  പ്രശ്നക്കാർ     ൈാശാൻ 

 കപ്പലുകൾ    റലൈായനാൻ 

7)്“തങ്ങൾ നമസ്കരിപ്പാൻ റവള്ളിറകാണ്ടും റരാന്നുറകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ മിത്ഥ്യാമൂർത്തികറള മനുഷയർ ആ നാളിൽ 

തുരപ്പറനലിക്കും നരിച്ചീെിന്നും എെിഞ്ഞുകളയും”.്ഏതു നാളുകളിൽ? 

8)ബൈനയങ്ങളുറട യയഹാവയായ കർത്താവു റയരൂശയലമിൽനിന്നും റയഹൂദയിൽനിന്നും എറന്താറക്ക നീക്കിക്കളയും? 

9) റയരൂശയലം ഇടിഞ്ഞുയരാകുവാനും റയഹൂദാ വീണുയരാകുവാനും എന്താണ് കാരണം? 
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10) രൂരിപ്പിക്കുക 

1-ൈുഗന്ധത്തിന്നു രകരം ________________  

2-അരക്കറച്ചക്കു രകരം ___________________ 

3-രുരികുഴലിന്നു രകരം __________________  

4-ഉടയാറടക്കു രകരം __________________ 

5-റൈൌന്ദരയത്തിന്നു രകരം __________________ 

 

 

11) തങ്ങളുറട നിന്ദ നീക്കി കളയാൻ എപ്ത ൈ്പ്തീകൾ യചർന്നാണ് ഒരു രുരുഷറന രിടിച്ചു വയക്്കുന്നത?് 

 

12) ആരാണ് ബൈനയങ്ങളുറട യയഹാവയുറട മുന്തിരിയത്താട്ടം; ആരാണ് അവന്റെ മയനാഹരമായ നടുതല ?  

13) ആറരക്കുെിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ രെയുന്നത,് “അവരിൽ ഒരുത്തനും ക്ഷീണിക്കയയാ ഇടെുകയയാ റചയ്കയിെ; ഒരുത്തനും 

ഉെക്കം തൂങ്ങുകയിെ, ഉെങ്ങുകയുമിെ”? 

14) ദർശനത്തിലുള്ള കർത്താവിൻറെ കാഴ്ച പ്രവാചകൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരം? 

15) ൈാൊഫുകൾ  അയനയാനയം വിളിച്ചു രെഞ്ഞറതന്താണ്? 

16) ബദവ വചനം എന്നുവയരയ്ക്കും പ്രൈംഗിക്കണം എന്നാണു കർത്താവു യശയ്യായവാടു ആവശയറപ്പട്ടത്? 

17) എപ്ത വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ജനമായിരിക്കാതവണ്ണം തകർന്നു യരാകും എന്നാണു എപ്ഫയീമിറനപ്പറ്റി 

പ്രവചിക്കറപ്പട്ടതു?  

18) യശയ്യാവും മകനും ആഹാൈിറന എവിറട എതിയരറ്റു റചെണം എന്നാണു യയഹാവ കല്പിച്ചതു? 

19) ആഹാൈ് യയഹാവയയാടു യചാദിച്ച അടയാളം എന്തായിരുന്നു? യയഹാവ അവനു നൽകിയ അടയാളം എന്തായിരുന്നു?  

20) യശയ്യാവിനു പ്രവാചകിയിലുണ്ടായ മകൻറെ യരറരന്ത്? അവറനപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവചനം എന്തായിരുന്നു?  

21) ഏതു റവള്ളറത്തയാണ് ജനം നിരൈിച്ചത് ? 

22)നമുക്കു ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു; നമുക്കു ഒരു മകൻ നല്കറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഏറതാറക്ക യരരുകളിലാണ് അവൻ 

വിളിക്കറപ്പടുന്നത്? 

23) യയഹാവ യിപ്ൈായയലിൽനിന്നു  ഒരു ദിവൈത്തിൽ തയന്ന യേദിച്ചുകളയുന്ന തലയും വാലും ആറരാറക്ക? 

24) ആറരാറക്കയാണ് യഹൂദയ്്ക്ക്് വിയരാധമായിരിക്കുന്നതു? ശരിയായ ഒറരണ്ണം റതരറഞ്ഞടുക്കുക 

       A.  റൈൈുലൂനും നഫ്താലിയും    

B. എപ്ഫയീമും മനറെയും   

C. മിപ്ൈയീമയരും അശൂരയരും   

D. അരാമയരും റഫലിൈത്യരും 

 

25) രൂരിപ്പിക്കുക: 

കർത്താവു ൈീയയാൻ രർവ്വതത്തിലും റയരൂശയലമിലും തന്റെ പ്രവൃത്തിറയാറക്കയും തീർത്തയശഷം, 

_________________________ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഫലറത്തയും അവന്റെ ഉന്നതഭാവത്തിനറ്െ മഹിമറയയും ൈന്ദർശിക്കും. 

 

26) യിപ്ൈായയലിൽ യശഷിച്ചവരും യായക്കാബ്ഗൃ ഹത്തിറല രക്ഷിതഗണവും എയപ്പാഴാണ് യിപ്ൈായയലിനറ്െ രരിശുദ്ധനായ 

യയഹാവറയ രരമാർത്ഥ്മായി ആപ്ശയിക്കുന്നത്? (ഏറ്റവും ശരിയായത് റതരറഞ്ഞടുക്കുക) 

A. ബദവം അെൂരിറന ശിക്ഷിക്കുയമ്പാൾ 

B. യാറക്കാബ്ബ്യ   ഗൃഹത്തിനറ്െ രക്ഷിതാകണം തിരിറക വരുയമ്പാൾ 

C. യയഹാവയായ കർത്താവു ൈർവ്വഭൂമിയുറടയും മയദ്ധയ നിർണ്ണയിക്കറപ്പട്ട ൈംഹാരം വരുത്തുയമ്പാൾ  

D. മുകളിൽ രെഞ്ഞറതൊം 

27) മിദയാറന യയഹാവ ൈംഹരിച്ചത് എവിറട വച്ച്? 

 



28) താറഴ രെയുന്നതിൽ യിൊയിയുറട കുറ്റിയിൽനിന്നു റരാട്ടി രുെറപ്പടുന്ന ഒരു മുള റയപ്പറ്റിയുള്ള  ശരിയായ  വസ്തു തകൾ 

ഏറതാറക്ക? (റതറ്റിയാൽ റനഗറ്റീവ് യരായന്്െൈ്് ഉണ്ടായിരിക്കും) 

A. യഹൂദ അവന്റെ റചയങ്കാലായിരിക്കും  

B. അവന്റെ യമൽ രരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും യയഹാവാഭക്തിയുറടയും ആത്മാവു ആവൈിക്കും 

C. അവന്റെ പ്രയമാദം യയഹാവാഭക്തിയിൽ ആയിരിക്കും 

D. അവൻ ഭൂമിറയ വാഴും  

E. തനറ്െ വായ് എന്ന വടിറകാണ്ടു അവൻ ഭൂമിറയ അടിക്കും 

F. അവൻ ഇരയും ഇര യതടുന്ന മൃഗവും ഒരുമിച്ചു വൈിക്കുമാൊക്കും 

G. നീതി അവന്റെ നടുറക്കട്ടു ആയിരിക്കും 

29) കർത്താവു തന്റെ ജനത്തിൽ യശഷിച്ചിരിക്കുന്ന യശഷിപ്പിറന വീണ്ടുറകാൾവാൻ രണ്ടാം പ്രാവശയം ബക നീട്ടുന്നത് 

ഏറതാറക്ക യദശയത്തക്കു? 

30) കല്ദയരുറട പ്രശംൈാലങ്കാരം ആര?്  

31) ആരാണ് അരുയണാദയരുപ്തൻ? അവനു എന്ത് ൈംഭവിച്ചു? 

32) ഞാൻ അതിറന (ൈായൈലിറന)  _________________ ചൂലുറകാണ്ടു തൂത്തുവാരും എന്നും ബൈനയങ്ങളുറട യയഹാവ 

അരുളിറച്ചയ്യുന്നു. ശരിയായത് റതരറഞ്ഞടുക്കുക  

A. രകയുറട  

B. യകാരത്തിന്റെ  

C. കഷ്ടതയുറട  

D. നാശത്തിന്റെ  

33)ആഹാൈ്്രാജാവു മരിച്ച ആണ്ടിൽ ഉണ്ടായ പ്രവാചകം ആറരക്കുെിച്ചായിരുന്നു? 

34) കരയയണ്ടതിന്നു രൂജാഗിരികളിൽ കയെിയപ്പായിരിക്കുന്നതാരാണ ്

35) “അങ്ങറന ദയയാൽ ൈിംഹാൈനം സ്ഥിരമായ്്വരും; അതിയന്മൽ ദാവീദിന്റെ കൂടാരത്തിൽനിന്നു ഒരുത്തൻ 

നയായരാലനം റചയ്തും നയായതല്പരനായും നീതിനടത്തുവാൻ യവഗതയുള്ളവനായും യനയരാറട ഇരിക്കും.” എങ്ങറന? 

36) ഒരു രട്ടണമായിരിക്കാതവണ്ണം നീങ്ങിയപ്പായിരിക്കുന്നു; അതു ശൂനയകൂമ്പാരമായ്തീരുന്നത് ഏതു യദശം 

37) അന്നാളിൽ അവന്റെ ഉെപ്പുള്ള രട്ടണങ്ങൾ അയമാർയ്യരും ഹിവയരും __________________ മക്കളുറട മുമ്പിൽ നിന്നു 

ഉയരക്ഷിച്ചുയരായ നിർജ്ജനയദശം യരാറലയാകും. അവ ശൂനയമായ്തീരും. ശരിയായത് റതരറഞ്ഞടുക്കുക  

A. അരാമയ  

B. യിപ്ൈായയൽ  

C. യഹൂദയ  

D. ബദവ 

38)  ബൈനയങ്ങളുറട യയഹാവയുറട നാമമുള്ള സ്ഥലം ഏതു? 

39) ഏതു രാജയക്കാരാണ് ൈ്പ്തീകൾക്ക് തുലയരാകും എന്്ന പ്രവാചകൻ രെയുന്നത്? 

40) മിപ്ൈയീംയദശത്തുള്ള, കനാൻ ഭാഷ ൈംൈാരിച്ചു ബൈനയങ്ങളുറട യയഹാവയയാടു ൈതയംറചയ്യുന്ന  ഒരു നഗരം  ഏതു?  

41) റയശയ്യാവു മിപ്ൈയീമിന്നും കൂശിന്നും അടയാളവും അത്ഭുതവും ആയിട്ടു എപ്ത ൈംവത്സരം നഗ്നനായും 

റചരിപ്പിടാറതയും നട ന്നു? 

42) “കാവൽക്കാരാ, രാപ്തി എന്തായി” എന്ന യചാദയത്തിന് കാവൽക്കാരന്റെ മെുരടി എന്തായിരിക്കുന്നു? 

43) യകദാരിന്റെ മഹതവം ഒറക്കയും ക്ഷയിച്ചുയരാകുന്നത്തിനു ബദവം നിശ്ചയിച്ച  ൈമയ രരിധി എന്താണ്? 

44) “അവൻ തുെന്നാൽ ആരും അറടക്കുകയിെ; അവൻ അറടച്ചാൽ ആരും തുെക്കുകയുമിെ.” എന്്ന പ്രവാചകൻ 

ആറരപ്പറ്റിയാണ് രെഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 

45) ഹിൽക്കിയാവിനു എലയാക്കീം എന്നയരാറലയാണ് _____________________നു യശയ്യാവ്്. 

 

 


