Bible Quiz by Edavaka Mission 05/2019
The Book of Prophet Isaiah 01 - 33
Note: The wordings and incidents should strictly follow as per Isaiah NRSV Version

Answer Key for July
1. AnsUzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.
ആഹാസ്, യയഹിസ്കീയാവു എന്നിവരുയെ കാലത്തു: CH.1:1

-ഉസ്സീയാവു, യയാഥാാം,

2. Ans: learn to do good; seek justice, rescue the oppressed, defend the orphan,
plead for the widow. Ch. 1:16-17 -നന്മ യെയ്വാൻ പഠിപ്പിൻ; നയായാം അയനേഷിപ്പിൻ;
പീഡിപ്പിക്കുന്നവയന യനർവ്വഴിക്കാക്കുവിൻ; അനാഥന്നു നയായാം നെത്തിയക്കാെുപ്പിൻ; വിധയവക്കു യവണ്ടി
വയവഹരിപ്പിൻ

3. Ans: willing and obedient, you shall eat the good of the land
refuse and rebel, you shall be devoured by the sword Ch.1:19-20

-മനസ്സുയവച്ചു

യകട്ടനുസരിക്കുന്നുയവങ്കിൽ യേശത്തിയല നന്മ അനുഭവിക്കുാം.
-മറുത്തു മത്സരിക്കുന്നു എങ്കിൽ വാളിന്നിരയായ്ത ീരുാം

4. Ans: city of righteousness, the faithful city. Ch.1:26

-അതിന്യറയശഷാം യഹൂേ

നീതിപുരാം എന്നുാം വിശേസ്തനഗരാം എന്നുാം വിളിക്കയപ്പെുാം.

5. Ans: Instruction from Zion and Word of Lord from Jerusalem. CH.2:3

-

സീയയാനിൽനിന്നു ഉപയേശവുാം യയരൂശയലമിൽനിന്നു യയഹാവയുയെ വെനവുാം പുറയപ്പെുാം

6. Ans:
Oaks
Cedars

Bashan
Lebanon

Soothsayers
Ships

Philistine

Tarshish

Ch.2:6,13,16

കരുയവലകാം ബാശാൻ

യേവോരു യലബായനാൻ
പ്പശ്നക്കാർ യെലിസ്തയർ
കപ്പലുകൾ തർശീശ്

7. Ans:When he (God) rises to terrify earth. Ch.2:20-21
എഴുയന്നല്ക്കുയപാൾ

- യയഹാവ ഭൂമിയയ നെുക്കുവാൻ

8. Ans: Support and staff all support of bread, and all support of water— warrior
and soldier, judge and prophet, diviner and elder, captain of fifty and dignitary,
counselor and skillful magician and expert enchanter. Ch.3:1 – 3 -ആധാരവുാം
ആപ്ശയവുാം, അപ്പാം എന്ന ആധാരയമായക്കയുാം യവള്ളാം എന്ന ആധാരയമായക്കയുാം വീരൻ, യയാദ്ധാവു,
നയായാധിപതി, പ്പവാെകൻ, പ്പശ്നക്കാരൻ, മൂപ്പൻ, അപതുയപർക്കു അധിപതി, മാനയൻ, മപ്രി,
യകൌശലപ്പണിക്കാരൻ, മപ്രവാേി എന്നിവയര.

9. Ans: Because their speech and their deeds are against the LORD, defying his
glorious presence. Ch.3:8

-യയഹാവയുയെ യതജസ്സുള്ള കണ്ണിന്നു യവറുപ്പുയതാന്നുവാൻ തക്കവണ്ണാം

അവരുയെ നാവുകളുാം പ്പവൃത്തികളുാം അവന്നു വിയരാധമായിരിക്കയാൽ.

10 Ans:

1-perfume will change to stench
2-sash will change to rope;
3-well-set hair will change to baldness
4-rich robe will change to sackcloth
5-beauty will change to shame Ch.3:24
- 1-സുഗന്ധത്തിന്നു പകരാം േുർഗ്ഗന്ധാം
2-അരക്കയച്ചക്കു പകരാം കയർ
3-പുരികുഴലിന്നു പകരാം കഷണ്ടി
4- ഉെയായെക്കു പകരാം രട്ടു
5- യസൌന്ദരയത്തിന്നു പകരാം കരിവാളിപ്പു

11. Ans: seven Ch.4:1

- ഏഴു സ്പ്തീകൾ

12. Ans: The house of Israel and the people of Judah. Ch.5:7

-യിപ്സായയൽ ഗൃഹവുാം

യയഹൂോപുരുഷന്മാരുാം

13. Ans: A far away nation signalled by Lord. Ch.5:27

- ദേവാം യകാെി ഉയർത്തിയ

േൂരത്തുള്ള ഒരു ജാതി

14. Ans: The Lord is sitting on a throne, high and lofty; and the hem of his robe
filled the temple. Ch.6:1

-കർത്താവു, ഉയർന്നുാം യപാങ്ങിയുമുള്ള സിാംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതു
കണ്ടു; അവന്യറ വസ്പ്തത്തിന്യറ വിളുപുകൾ മന്ദിരയത്ത നിറച്ചിരുന്നു

15. Ans: “Holy, holy, holy is the LORD of hosts; the whole earth is full of his

glory.”Ch.6:3- ദസനയങ്ങളുയെ യയഹാവ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ; സർവ്വഭൂമിയുാം അവന്യറ
മഹതോംയകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു ആർത്തു പറഞ്ഞു

16. Ans: “Until cities lie waste without inhabitant, and houses without people, and

the land is utterly desolate, until the LORD sends everyone far away, and vast is the
emptiness in the midst of the land. Ch.6:11-12 - പട്ടണങ്ങൾ നിവാസികളില്ലായതയുാം വീെുകൾ
ആളില്ലായതയുാം ശൂനയമായി യേശാം തീയര പാഴായിയപ്പാകയുാം യയഹാവ മനുഷയയര േൂരത്തു അകറ്റീട്ടു
യേശത്തിന്യറ നെുവിൽ വലിയയാരു നിർജ്ജനപ്പയേശാം ഉണ്ടാകയുാം യെയ്യുയവാളാം.

17. Ans: 65 years. Ch.7:8

-അറുപത്തഞ്ചു സാംവത്സരത്തിന്നകാം

18. Ans: At the end of the conduit of the upper pool on the highway to the Fuller’s
Field. CH.7:3

-അലക്കുകാരന്യറ വയലിയല യപരുവഴിക്കൽ യമയലക്കുളത്തിന്യറ നീർപാത്തിയുയെ

അറ്റത്തു

19. Ans: Ahaz asked for no sign. God gave the sign, “the young woman is with
child and shall bear a son, and shall name him Immanuel”. Ch. 7:11-14

-ആഹാസ്
യയഹാവയയാെു അെയാളയമാന്നുാം യൊേിച്ചില്ല. യയഹാവ യകാെുത്ത അെയാളാം, “കനയക ഗർഭിണിയായി ഒരു
മകയന പ്പസവിക്കുാം; അവന്നു ഇാമ്മനൂയവൽ എന്നു യപർ വിളിക്കുാം.”

20 Ans: Maher-shalal-hash-baz. The prophesy was, “before the child knows how to
call “My father” or “My mother,” the wealth of Damascus and the spoil of Samaria
will be carried away by the king of Assyria”. Ch.8:3-4 -മയഹർ-ശാലാൽ ഹാശ്-ബസ് എന്നു
യപർ. അവയനപ്പറ്റിയുള്ള പ്പവെനാം, “ഈ കുട്ടിക്കു അപ്പാ, അയമ്മ എന്നു വിളിപ്പാൻ പ്പായമുകുാംമുയപ
േയമ്മയശക്കിയല ധനവുാം ശമർയ്യയിയല യകാള്ളയുാം അശ്ശൂർ രാജാവിന്യറ അെുക്കയലക്കു എെുത്തുയകാണ്ടു
യപാകുാം”.

21. Ans: Waters of Shiloah Ch. 8:6

-ശീയലാഹ യവള്ളയത്ത

22. Ans: Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of
PeaceCh.9:6- അത്ഭുതമപ്രി, വീരനാാം ദേവാം, നിതയപിതാവു, സമാധാന പ്പഭു

23. Ans: Elders and dignitaries are the head, and prophets who teach lies are the

tail. Ch.9:14-15-മൂപ്പനുാം മാനയപുരുഷനുാം തയന്ന തല; അസതയാം ഉപയേശിക്കുന്ന പ്പവാെകൻ തയന്ന വാൽ.

24. Ans: B. Ephraim and Manasseh Ch.9:21- B.എപ്െയീമുാം മനയശ്ശയുാം
25. Ans: king of Assyria Ch.10:12-അശ്ശൂർ രാജാവിന്യറ
26. Ans: A.When the Lord punishes the King of Assyria Ch.10:12-20
- A. ദേവാം അശ്ശൂരിയന ശിക്ഷിക്കുയപാൾ

27. Ans: At the rock of Oreb. Ch.10:26- ഓയറബ് പായറക്കരിയക
28. Ans:B, C, E, G Ch.11:1 – 9
29. Ans: from Assyria, from Egypt, from Pathros, from Ethiopia,[a] from Elam, from
Shinar, from Hamath, and from the coastlands of the sea. Ch.11:11- അശ്ശൂരിൽനിന്നുാം
മിപ്സയീമിൽനിന്നുാം പയപ്താസിൽനിന്നുാം കൂശിൽനിന്നുാം ഏലാമിൽനിന്നുാം ശിനാരിൽനിന്നുാം
ഹമാത്തിൽനിന്നുാം സമുപ്േത്തിയല േേീപുകളിൽനിന്നുാം

30. Ans: Babylon Ch.13:19-ബായബൽ
31. Ans:Day Star. Fallen from heaven and cut down to the ground. Ch.14:12ശുപ്കൻ ആകാശത്തുനിന്നു വീണു, യവയട്ടറ്റു നിലത്തു വീണു.

32. Ans: D.Destruction Ch.14:23-D. നാശത്തിന്യറ
33. Ans:Philistines CH.14:28-32-യെലിസ്തയ യേശയത്തപ്പറ്റി
34. Ans:Dibon Ch.15:2- ബയീത്തുാം േീയബാനുാം
35. Ans: When the oppressor is no more, and destruction has ceased, and

marauders have vanished from the land. Ch.16:4-5- പീഡകൻ ഇല്ലായതയാകുാം; കവർച്ച
അവസാനിക്കുാം; െവിട്ടിക്കളയുന്നവർ യേശത്തുനിന്നു മുെിഞ്ഞുയപാകുാം

36. Ans: Damascus Ch.17:1- േയമ്മയശൿ
37. Ans: B. Israel Ch.17:9-യിപ്സായയൽ
38. Ans: Mount Zion Ch.18:7- സീയയാൻ പർവ്വതാം
39. Ans: Egypt(ians)Ch.19:16- മിപ്സയീമയർ
40. Ans: City of the Sun Ch.19:18- സൂരയനഗരാം (ഈർ ഹയഹയരസ്)

41. Ans: three years Ch.20:3- മൂന്നു സാംവത്സരാം
42. Ans: “Morning comes, and also the night. If you will inquire, inquire; come back

again.” Ch.21:11-12- പ്പഭാതവുാം രാപ്തിയുാം വന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്കു യൊേിയക്കണയമങ്കിൽ യൊേിച്ചു
യകാൾവിൻ; യപായി വരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു

43. Ans: Within a year, according to the years of a hired worker. Ch.21:16കൂലിക്കാരന്യറ ആണ്ടുയപായലയുള്ള ഒരു ആണ്ടിന്നകാം

44. Ans: Eliakim Ch.22:22-എലയാക്കീാം
45. Ans: Amos Ch. 1:1 , Ch.22:20 -ആയമാസിന്

