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Isaiah 22-40 Answer key(Scroll down for Malayalam) 

A. One-word answer. 1 mark each ( 1X10 =10) 

       1.     He has taken away the covering of …………………………………. (Judah) 22:8  

2. What position Shebna hold in the palace? ……………..(Master of the household) 22:15 

3 “Destroy its fortresses” this was the command concerning which place? (Canaan) 23;11 

 4.   Who shall be trodden down in their place?   (Moabites) 25:10 

5. Name the fleeing serpent? (Leviathan) 27:1 

6. The lost and driven out in Assyria and Egypt will gather for what and where? (Worship the Lord on the holy 

mountain at Jerusalem) 27:13 

7. What will be trampled underfoot? (The proud garland of the drunkards of Ephraim) 28:3 

8. The Assyrians will be terror stricken by the voice of the Lord.(when he strikes with his rod)30:31 

9. When will the Justice dwell in the wilderness? (Spirit from high is poured out on us) 32:15 

10.  Who was asked to set the house in order? (Hezekiah) 38;1 

 

B. Complete the verse with correct reference. 3 marks each 3X5= 15 

1. Surely it was for my welfare…………………………………………………………………. behind your back. 38:17 Surely it was 

for my welfare that I had great bitterness; but you have held back [h] my life from the pit of 

destruction, for you have cast all my sins behind your back. 

2. Then the glory of the Lord……………………………………………………………………..lord has spoken.40:5 Then the glory of 

the LORD shall be revealed, and all people shall see it together, for the mouth of 

the LORD has spoken.” 

3. In that day the Lord of Hosts…………………………………………………………………the battle at the gate.28:5,6  In that day 

the LORD of hosts will be a garland of glory, and a diadem of beauty, to the remnant of his 

people; 6 and a spirit of justice to the one who sits in judgment, and strength to those who 

turn back the battle at the gate. 

4. Those of steadfast mind…………………………………………………………………. have an everlasting rock.26:3,4 Those of 

steadfast mind you keep in peace— in peace because they trust in you. 4 Trust in 

the LORD forever, for in the LORD GOD[a] 

    you have an everlasting rock. 

5. On that day the Lord will…………………………………………………………………..Kings of the earth.24:21 On that day 

the LORD will punish the host of heaven in heaven, 

    and on earth the kings of the earth. 

C. Write the answer with minimum three sentences. 5X3=15 

1. What are the Prophesies concerning the Judgement over the earth? Chap.24:1-6 

he will twist its surface and scatter its inhabitants. 2 And it shall be, as with the people, so with the priest;  as with 

the slave, so with his master;  as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller;  as with 

the lender, so with the borrower;  as with the creditor, so with the debtor.  The earth shall be utterly laid waste and 

utterly despoiled;  for the LORD has spoken this word. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+38&version=NRSV#fen-NRSV-18408h
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+26&version=NRSV#fen-NRSV-18135a


2. 4 The earth dries up and withers,  the world languishes and withers;  the heavens languish together with the earth. 

5 The earth lies polluted under its inhabitants; for they have transgressed laws,  violated the statutes,  broken the 

everlasting covenant. 6 Therefore a curse devours the earth,   and its inhabitants suffer for their guilt; therefore the 

inhabitants of the earth dwindled, and few people are left.  

3. Name few comforting voices that the Zionites heard?  

30:19-26 19 Truly, O people in Zion, inhabitants of Jerusalem, you shall weep no more. He will surely be 

gracious to you at the sound of your cry; when he hears it, he will answer you. 20 Though the Lord may 

give you the bread of adversity and the water of affliction, yet your Teacher will not hide himself any 

more, but your eyes shall see your Teacher. 21 And when you turn to the right or when you turn to the left, 

your ears shall hear a word behind you, saying, “This  is the way; walk in it.” 22 Then you will defile your 

silver-covered idols and your gold-plated images. You will scatter them like filthy rags; you will say to 

them, “Away with you!” 

23 He will give rain for the seed with which you sow the ground, and grain, the produce of the ground, which will be 

rich and plenteous. On that day your cattle will graze in broad pastures; 24 and the oxen and donkeys that till the 

ground will eat silage, which has been winnowed with shovel and fork. 25 On every lofty mountain and every high 

hill there will be brooks running with water—on a day of the great slaughter, when the towers fall. 26 Moreover the 

light of the moon will be like the light of the sun, and the light of the sun will be sevenfold, like the light of seven  

days, on the day when the LORD binds up the injuries o 

4. What are the few effects over Israel due to the trust in Egypt? 31:1-3  
Alas for those  who go down to Egypt for help and who rely on horses, who trust in chariots because they are many 

and in horsemen because they are very strong, but do not look to the Holy One of Israel or consult the LORD! 2 Yet 

he too is wise and brings disaster;  he does not call back his words, 

but will rise against the house of the evildoers, and against the helpers of those who work iniquity. 
3 The Egyptians are human, and not God; their horses are flesh, and not spirit. 

When the LORD stretches out his hand, the helper will stumble, and the one helped will fall, 

    and they will all perish together. 

 

D. Explain any one of the following in your own words. 1X10 =10 

1. Lord is a God of Justice. (30:18) or 

2. Hezekiah the king of prayer. (37:14-20) 

 

A - ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരമെഴുതുക. ഓരരാന്നിനുും 1 ൊർക് (1X10 = 10) 

1)അവൻ __________________  മൂടുപടം നീക്കിക്കളഞ്ഞു.  

Ans: യെഹൂദെുയട 22:8 

2) യ ൊട്ടൊരത്തിൽ,   യെബ ്നെുയട ജ ൊലി എന്തൊെിരുന്നു?  

Ans: ഭണ്ഡൊരപതിെും രൊ ധൊനിവിചൊര നു 22:15 

3)്“അതിന യെ ജ ൊട്ട യള നെിപ്പിപ്പിൻ”്എന്ന   ല്പനയ ൊടുത്തിരിക്കുന്നത  ഏതു 

സ്ഥലയത്തപ്പറ്റിെൊണ ? 

Ans:  നൊയനക്കുെിച്ചു 23;11 



4) ആരൊണ  സ്വസ്ഥൊനത്തു തയന്ന യമതിക്കയപ്പടുന്നത ? Ans: ജമൊവൊബ 25:10 

5) വിദ്ദുതസ്ർപ്പത്തിന യെ ജപയരന്ത ? Ans: ലിവയൊഥൊൻ  27:1 

6)  അന്നൊളിൽ മഹൊ ൊഹളം ഊതുജപൊൾ അശ്ശൂർ ജദെത്തു നഷ്ടരൊെവരും മിദ്സ്െീംജദെത്തു 

ദ്ഭഷ്ടരൊെവരും്എവിയട, എന്തിനു വന്നു  ൂടും? യെരൂെജലമിയല 

വിെുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ െജഹൊവയെ നമസ്കരിക്കും27:13 

7)് ൊൽയ ൊണ്ടു ചവിട്ടിക്കളെയപ്പടുന്നയതന്തൊണ ? എദ്രെീമിയല  ുടിെൊന്മൊരുയട 

ഡംഭ ിരീടം 28:3  

8)്അശ്ശൂർ ത ർന്നുജപൊ ുന്നയതങ്ങയന? െജഹൊവെുയട ജമഘനൊദത്തൊൽ 30:31 

9)്“അന്നു മരുഭൂമിെിൽ നയൊെം വസ്ിക്കും”. എന്ന ? ഉെരത്തിൽനിന്നു ആത്മൊവിയന 

നമ്മുയടജമൽ പ രുജവൊളം തജന്ന; അജപ്പൊൾ മരുഭൂമി ഉദയൊനമൊെിത്തീരും; ഉദയൊനം വനമൊെി 

എണ്ണയപ്പടും്32:15 

10)്ഗൃഹ ൊരയം ദ് മത്തിലൊക്കു ്എന്നു അരുളിയച്ചയ്തതു ആജരൊട ? ഹിസ്കീെൊവ   38;1 

 

B - താമഴ മകാടുത്തിരിക്കുന്ന വാകയങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക. 

ശരിയായ വാകയ സൂചകവുo (reference)  എഴുതുക. ഓരരാന്നിനുും 3 

ൊർക് (3X5 = 15) 

 
1)സ്മൊധൊനത്തിന്നൊെി _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _  _ _ _ _ _ _ _ സ് ജനഹജത്തൊയട രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.  

38:17 സ്മൊധൊനത്തിന്നൊെി എനിക്കു അതയന്തം ക പ്പൊെതു ഭവിച്ചു; എങ്കിലും നീ എന യെ 

സ് ലപൊപങ്ങയളെും നിന യെ പിെ ിൽ എെിഞ്ഞു ളഞ്ഞതുയ ൊണ്ടു എന യെ ദ്പൊണയന 

നൊെ ൂഴിെിൽനിന്നു സ് ജനഹജത്തൊയട രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

2)്െജഹൊവെുയട മഹതവം _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  അരുളിയച്ചയ്തിരിക്കുന്നതു. 

40:5െജഹൊവെുയട മഹതവം യവളിയപ്പടും, സ് ല ഡവും ഒരുജപൊയല അതിയന  ൊണും; 

െജഹൊവെുയട വൊെജലൊ അരുളിയച്ചയ്തിരിക്കുന്നതു. 

 

3)്അന്നൊളിൽ കസ്നയങ്ങളുയട _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _്_്_്_്_്്വീരയബലവും ആെിരിക്കും. 

28:5,6 അന്നൊളിൽ കസ്നയങ്ങളുയട െജഹൊവ തന യെ  നത്തിന യെ ജെഷിപ്പിന്നു മഹതവമുജളൊരു 

 ിരീടവും ഭംഗിെുജളൊരു മുടിെും 

6 നയൊെവിസ്തൊരം  ഴിപ്പൊൻ ഇരിക്കുന്നവന്നു നയൊെത്തിന യെ ആത്മൊവും പട്ടണവൊതിൽക്കൽയവച്ചു 

പടയെ മടക്കിക്കളെുന്നവർക്കു വീരയബലവും ആെിരിക്കും. 

 

4)്സ്ഥിരമൊനസ്ൻ നിന്നിൽ _്_്_്_്_്_്_്_്_്_്_്_്്_്_്_്_്_്_്_്__്_്_്__്_്_്_്എജന്നക്കും ആദ്െെിപ്പിൻ. 

26:3 സ്ഥിരമൊനസ്ൻ നിന്നിൽ ആദ്െെം യവച്ചിരിക്കയ ൊണ്ടു നീ അവയന പൂർണ്ണസ്മൊധൊനത്തിൽ 

 ൊക്കുന്നു. 

 

5)്അന്നൊളിൽ െജഹൊവ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ഭൂപൊലന്മൊയരെും സ്ന്ദർെിക്കും. 

24:21 അന്നൊളിൽ െജഹൊവ ഉെരത്തിൽ ഉന്നതന്മൊരുയട കസ്നയയത്തെും 

ഭൂമിെിൽ ഭൂപൊലന്മൊയരെും സ്ന്ദർെിക്കും. 

 

C - െൂന്നു വാകയങ്ങളിൽ  കുറയാമത ഉത്തരും എഴുതുക. ഓരരാന്നിനുും 

5 ൊർക് (5X3 = 15) 
1)ഭൂമിെുയട ജമലുള നയൊെവിധിയെപ്പറ്റിെുള ദ്പവചനങ്ങൾ എയന്തൊയക്ക? 

24:1-6  െജഹൊവ ഭൂമിയെ നിർജ്ജനവും െൂനയവും ആക്കി  ീഴ ജമൽ മെിക്കെും അതിയല 

നിവൊസ്ി യള ചിതെിക്കെും യചയ്ും. 



2  നത്തിന്നും പുജരൊഹിതന്നും, ദൊസ്ന്നും െ മൊനന്നും, ദൊസ്ിക്കും, െ മൊനത്തിക്കും, 

യ ൊളുന്നവന്നും വില ക്കുന്നവന്നും,  ടം യ ൊടുക്കുന്നവന്നും  ടം വൊങ്ങുന്നവന്നും, പലിെ 

വൊങ്ങുന്നവന്നും പലിെ യ ൊടുക്കുന്നവന്നും ഒരുജപൊയല ഭവിക്കും. 

3 ഭൂമി അജെഷം നിർജ്ജനമൊെും  വർച്ചെൊെും ജപൊ ും; െജഹൊവെജലൊ ഈ വചനം 

അരുളിയച്ചയ്തിരിക്കുന്നതു. 

4 ഭൂമി ദുുഃഖിച്ചു വൊടിജപ്പൊ ുന്നു; ഭൂതലം ക്ഷെിച്ചു വൊടിജപ്പൊ ുന്നു; 

5 ഭൂമിെിയല ഉന്നതന്മൊർ ക്ഷീണിച്ചുജപൊ ുന്നു. ഭൂമി അതിയല നിവൊസ്ി ളൊൽ 

മലിനമൊെിരിക്കുന്നു; അവർ ദ്പൊമണങ്ങയള ലംഘിച്ചു ചട്ടയത്ത മെിച്ചു നിതയനിെമത്തിന്നു ഭംഗം 

വരുത്തിെിരിക്കുന്നു. 

6 അതുയ ൊണ്ടു ഭൂമി െൊപദ്ഗസ്തമൊെി അതിൽ പൊർക്കുന്നവർ െിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു; 

അതുയ ൊണ്ടു ഭൂവൊസ്ി ൾ ദഹിച്ചുജപൊെി ചുരുക്കംജപർ മൊദ്തം ജെഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 
2) സ്ീജെൊൻ നിവൊസ്ി ൾ  ജ ട്ട ആെവൊസ് വചനങ്ങൾ  എജന്തൊയക്കെൊണ ? 

30:19-26 യെരൂെജലമയരൊെ സ്ീജെൊൻ നിവൊസ്ി ജള, ഇനി  രഞ്ഞുയ ൊണ്ടിരിജക്കണ്ടൊ; നിങ്ങളുയട 

നിലവിളിെുയട െബ്ദത്തിങ്കൽ അവന്നു നിശ്ചെമൊെിട്ടു  രുണ ജതൊന്നും; അതു ജ ൾക്കുജപൊൾ 

തജന്ന അവൻ ഉത്തരം അരുളും. 

20  ർത്തൊവു നിങ്ങൾക്കു  ഷ്ടത്തിന യെ അപ്പവും യെരുക്കത്തിന യെ യവളവും മൊദ്തം തന്നൊലും 

ഇനി നിന യെ ഉപജദഷ്ടൊവു മെഞ്ഞിരിക്കെില; നിന യെ  ണ്ണു നിന യെ ഉപജദഷ്ടൊവിയന 

 ണ്ടുയ ൊണ്ടിരിക്കും. 

21 നിങ്ങൾ വലജത്തൊജട്ടൊ ഇടജത്തൊജട്ടൊ തിരിെുജപൊൾ: വഴി ഇതൊ ുന്നു, ഇതിൽ നടന്നുയ ൊൾവിൻ 

എയന്നൊരു വൊക്കു പിെ ിൽനിന്നു ജ ൾക്കും. 

22 യവളി യപൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിംബങ്ങയളെും യപൊന്നു യപൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിദ്ഗഹങ്ങയളെും 

നിങ്ങൾ അെുദ്ധമൊക്കും; അവയെ മലിനമൊജെൊരു വസ്തുജപൊയല എെിഞ്ഞു ള െും യപൊെ യക്കൊ 

എന്നു പെ െും യചയ്ും. 

23 നീ നിലത്തു വിയതക്കുന്ന വിത്തിന്നു മഴെും നിലത്തിയല വിളവൊെ അപ്പവും അവൻ നിനക്കു 

തരും; അതു പുഷ്ടിെും സ്മൃദ്ധിെും ഉളതൊെിരിക്കും; അന്നു നിന യെ  ന്നു ൊലി ൾ വിസ്തൊരമൊെ 

ജമച്ചൽപുെങ്ങളിൽ ജമെും. 

24 നിലം ഉഴുന്ന  ൊള ളും  ഴുത ളും മുെംയ ൊണ്ടും പലിയ ൊണ്ടും വീെി യവടിപ്പൊക്കിെതും ഉപ്പു 

ജചർത്തതുമൊെ തീൻ തിന്നും. 

25 മഹൊസ്ംഹൊരദിവസ്ത്തിൽ ജഗൊപുരങ്ങൾ വീഴുജപൊൾ, ഉെരമുള എലൊമലെിലും യപൊക്കമുള 

എലൊ ുന്നിജന്മലും ജതൊടു ളും നീയരൊഴുക്കു ളും ഉണ്ടൊ ും. 

26 െജഹൊവ തന യെ  നത്തിന യെ മുെിവു യ ട്ടു െും അവരുയട അടിപ്പിണർ യപൊെുപ്പിക്കെും 

യചയ്ുന്ന നൊളിൽ ചദ്ന്ദന യെ ദ്പ ൊെം സ്ൂരയന യെ ദ്പ ൊെം ജപൊയലെൊ ും; സ്ൂരയന യെ ദ്പ ൊെം 

ഏഴു പ ലിന യെ ദ്പ ൊെംജപൊയല ഏഴിരട്ടിെൊെിരിക്കും. 

3) മിദ്സ്െീമിയന ആദ്െെിക്കുന്നത  മൂലം െിദ്സ്ൊജെലിന്നു സ്ംഭവിക്കുന്ന ചില അനർത്ഥങ്ങൾ 

എയന്തൊയക്ക? 

31:1-3 യെരൂെജലമയരൊെ സ്ീജെൊൻ നിവൊസ്ി ജള, ഇനി  രഞ്ഞുയ ൊണ്ടിരിജക്കണ്ടൊ; നിങ്ങളുയട 

നിലവിളിെുയട െബ്ദത്തിങ്കൽ അവന്നു നിശ്ചെമൊെിട്ടു  രുണ ജതൊന്നും; അതു ജ ൾക്കുജപൊൾ 

തജന്ന അവൻ ഉത്തരം അരുളും. 

20  ർത്തൊവു നിങ്ങൾക്കു  ഷ്ടത്തിന യെ അപ്പവും യെരുക്കത്തിന യെ യവളവും മൊദ്തം തന്നൊലും 

ഇനി നിന യെ ഉപജദഷ്ടൊവു മെഞ്ഞിരിക്കെില; നിന യെ  ണ്ണു നിന യെ ഉപജദഷ്ടൊവിയന 

 ണ്ടുയ ൊണ്ടിരിക്കും. 

21 നിങ്ങൾ വലജത്തൊജട്ടൊ ഇടജത്തൊജട്ടൊ തിരിെുജപൊൾ: വഴി ഇതൊ ുന്നു, ഇതിൽ നടന്നുയ ൊൾവിൻ 

എയന്നൊരു വൊക്കു പിെ ിൽനിന്നു ജ ൾക്കും. 

22 യവളി യപൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിംബങ്ങയളെും യപൊന്നു യപൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിദ്ഗഹങ്ങയളെും 

നിങ്ങൾ അെുദ്ധമൊക്കും; അവയെ മലിനമൊജെൊരു വസ്തുജപൊയല എെിഞ്ഞു ള െും യപൊെ യക്കൊ 

എന്നു പെ െും യചയ്ും. 

23 നീ നിലത്തു വിയതക്കുന്ന വിത്തിന്നു മഴെും നിലത്തിയല വിളവൊെ അപ്പവും അവൻ നിനക്കു 

തരും; അതു പുഷ്ടിെും സ്മൃദ്ധിെും ഉളതൊെിരിക്കും; അന്നു നിന യെ  ന്നു ൊലി ൾ വിസ്തൊരമൊെ 

ജമച്ചൽപുെങ്ങളിൽ ജമെും. 

24 നിലം ഉഴുന്ന  ൊള ളും  ഴുത ളും മുെംയ ൊണ്ടും പലിയ ൊണ്ടും വീെി യവടിപ്പൊക്കിെതും ഉപ്പു 

ജചർത്തതുമൊെ തീൻ തിന്നും. 

25 മഹൊസ്ംഹൊരദിവസ്ത്തിൽ ജഗൊപുരങ്ങൾ വീഴുജപൊൾ, ഉെരമുള എലൊമലെിലും യപൊക്കമുള 

എലൊ ുന്നിജന്മലും ജതൊടു ളും നീയരൊഴുക്കു ളും ഉണ്ടൊ ും. 



26 െജഹൊവ തന യെ  നത്തിന യെ മുെിവു യ ട്ടു െും അവരുയട അടിപ്പിണർ യപൊെുപ്പിക്കെും 

യചയ്ുന്ന നൊളിൽ ചദ്ന്ദന യെ ദ്പ ൊെം സ്ൂരയന യെ ദ്പ ൊെം ജപൊയലെൊ ും; സ്ൂരയന യെ ദ്പ ൊെം 

ഏഴു പ ലിന യെ ദ്പ ൊെംജപൊയല ഏഴിരട്ടിെൊെിരിക്കും. 

 

D - താമഴ പറയുന്നവയിൽ ഏമതങ്കിലുും ഒന്നിമനപ്പറ്റി നിങ്ങളുമട 

സവന്തും  വാക്കുകളിൽ എഴുതുക. 10 ൊർക്. 
1)  ർത്തൊവ  നീതിമൊനൊെ കദവം  30:18 

അമെങ്കിൽ  

2)ദ്പൊർത്ഥനെുയട രൊ ൊവൊെ ഹിസ്കീെൊവു  37:14-20 

 


