
ORTHODOX SYRIAN SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION OF THE EAST
VedaVakyam_Junior (YEAR 2022)

1) ൈദവം ആ�ാവാകു�ു. അവെന നമസ് കരി�ു�വർ
...................... ........................ നമസ് കരി�ണം. (പൂരി�ി�ുക)
A) പ�ികളിലും, ഭവന�ളിലും 
B) ആ�ാവിലും, സത��ിലും 
C) �പാർ�നയിലും, ഉപവാസ�ിലും 
D) സ് േനഹേ�ാടും, സമാധാനേ�ാടും 

2) വി. യാേ�ാബ് 5:16 െതരെ�ടു�ുക. 
A) നി�ളിൽ ദീനമായി കിട�ു�വൻ സഭയിെല മൂ��ാെര വരു�െ�. 
B) ഭാര�മാേര, നി�ളുെട ഭർ�ാ��ാർ�് ഉചിതമാംവ�ം കീഴട�ുവിൻ. 
C) നീതിമാെ�� �ശ�േയാടുകൂടിയ �പാർ�ന വളെര ഫലി�ു�ു. 
D) ഇടവിടാെത �പാർ�ി�ിൻ. 

3) 'ശിശു�െള, എെ�� അടു�ൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ, അവെര
തടു�രുത്.' ഈ വാക��ിെ�� റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) വി. മ�ായി 9:2 
B) വി. ലൂേ�ാസ് 1:41 
C) വി. മ�ായി 4:9 
D) വി. മർേ�ാസ് 10:14 

4) ''ഇതാ ഞാൻ കർ�ാവിെ�� ദാസി'' ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) കന�കമറിയാം മാലാഖേയാട് 
B) കന�കമറിയാം എലിസേബ�ിേനാട ്
C) എലിസേബ�് കന�കമറിയാമിേനാട് 
D) എലിസേബ�് മാലാഖേയാട ്

5) ചുവെട െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽ എ�ാ വാക��ളും േനാ�്
എ� വിഷയെ��ുറി�ു�ത് െതരെ�ടു�ുക. 
A) 1 രാജാ. 19:8, വി. മർേ�ാ. 2:20, വി. മ�ായി 24:41 
B) വി. മ�ായി 26:41, 1 രാജാ. 19:8, 1 െത�. 5:17 
C) 1 െത�. 5:17, വി. മർേ�ാ. 2:20, വി. മ�ായി 17:21 
D) വി. മ�ായി 17:21, 1 രാജാ. 19:8, വി. മർേ�ാ. 2:20 

6) ൈദവം ഒരുവനേ�ാ ൈദവ�ിനും ....................... മധ��നും
ഒരുവൻ. (പൂരി�ി�ുക) 
A) മാലാഖമാർ�ും 
B) പരിശു��ാർ�ും 
C) മനുഷ�ർ�ും 
D) മൃതരായവർ�ും. 

7) അവൻ വ�് പാപെ��ുറി�് ...................... ......................
േലാക�ിന് േബാധം വരു�ും. (പൂരി�ി�ുക) 



A) മരണെ��ുറി�ും, ന�ായവിധിെയ�ുറി�ും 
B) നീതിെയ�ുറി�ും, മരണെ��ുറി�ും 
C) നരകെ��ുറി�ും, മരണെ��ുറി�ും 
D) നീതിെയ�ുറി�ും, ന�ായവിധിെയ�ുറി�ും

8) ൈദവേമ നിർ�ലമാെയാരു ............................. എ�ിൽ സൃ�ി�്
�ിരമാെയാരു .......................... എ�ിൽ പുതു�ണേമ.
(പൂരി�ി�ുക) 
A) മനസ്, ആ�ാവിെന 
B) ഹൃദയം, ആ�ാവിെന 
C) മനുഷ�െന, റൂഹാെയ 
D) ആ�ാവിെന, ഹൃദയം. 

9) ഒരു�ൻ �കി��ു വിലായാൽ അവൻ പുതിയ ....................
(പൂരി�ി�ുക) 
A) സൃ�ിയാകു�ു 
B) മനുഷ�നാകു�ു 
C) രാജ��ിലാകു�ു 
D) ജീവനാകു�ു. 

10) നി�േളാ പരിശു�ാ�ാവിനാൽ അഭിേഷകം �പാപി�്, സകലവും
...................... (പൂരി�ി�ുക) 
A) അറിയു�ു 
B) പുതുതാ�ു�ു. 
C) ജീവി�ി�ു�ു 
D) വിശു�മാ�ു�ു. 

11) .................................. ൈദവം വിളി�ു�വന�ാെത ആരും ആ
�ാനം സ�തേവ എടു�ു�ി�. (പൂരി�ി�ുക) 
A) േമാശെയേ�ാെല 
B) അഹേറാെനേ�ാെല 
C) തെ�� ഇ��ാൽ 
D) െതരെ�ടു�ിനാൽ 

12) സൃ�ിയുെട ആരംഭ�ിേലാ ൈദവം അവെര ................ ഉ�ാ�ി.
(പൂരി�ി�ുക) 
A) വിശു�രായി 
B) സ�� സാദൃശ��ിൽ 
C) സ�� സ�രൂപ�ിൽ 
D) ആണും െപ�ുമായി 

13) ഭാര�മാേര നി�ളുെട ഭർ�ാ��ാർ�് കർ�ാവിൽ ഉചിതമാംവ�ം
.......................... (പൂരി�ി�ുക) 
A) അനുസരി�ിൻ 
B) ഭരി�ുെകാ�ുക 
C) കീഴട�ുവിൻ 
D) സ�ാത���ം നൽകുക 



14) .............................. അ�ാെത ഈ ജാതി ഒ�ിനാലും
നീ�ിേ�ാകയി�. (പൂരി�ി�ുക) 
A) ഉപവാസ�ാൽ 
B) �പാർ�നയാൽ 
C) ശാസനയാൽ 
D) ശു�ീകരണ�ാൽ 

15) സദൃശ�വാക�ം 1:7 െതരെ�ടു�ുക. 
A) യേഹാവാഭ�ി �ാേനാപേദശമാകു�ു 
B) മാന�ിനു വിനയം മുേ�ാടിയാകു�ു 
C) യേഹാവാഭ�ി �ാന�ിെ�� ആരംഭമാകു�ു. 
D) യേഹാവാഭ�നു ദൃഢൈധര�മു�്. 

16) സ�ീ. 119:9 െതരെ�ടു�ുക. 
A) ബാലൻ തെ�� നട�ിെന നിർ�ലമാ�ു�ത് എ�െന? നിെ��
വചന�പകാരം അതിെന സൂ�ി�ു�തിനാൽതെ�. 
B) ൈദവ�ിെ�� വചനം േക�ു �പമാണി�ു�വരേ�ത ഭാഗ�വാ�ാർ. 
C) എെ�� അ�യും സേഹാദര�ാരും ൈദവവചനം േക�ു െച�ു�വരേ�ത. 
D) എ�ാൽ വിശ�ാസം കൂടാെത ൈദവെ� �പസാദി�ി�ാൻ കഴിയു�ത�. 

17) വി. േയാഹ. 15:13 െതരെ�ടു�ുക. 
A) കൂ�ുകാരെന നിെ�േ�ാെലതെ� സ് േനഹി�ണെമ�ു� ഏക വാക��ിൽ
ന�ായ�പമാണം മുഴുവൻ അട�ിയിരി�ു�ു. 
B) സ് േനഹിത�ാർ�ുേവ�ി ജീവെന െകാടു�ു�തിലും അധികം ഉ�
സ് േനഹം ആർ�ും ഇ�. 
C) നി�ൾ െച�ു�െത�ാം സ് േനഹ�ിൽ െച�ുവിൻ. 
D) എ�ാ�ിനും മീെത സ�ൂർ�തയുെട ബ�മായ സ് േനഹം ധരി�ിൻ. 

18) വിലാപ�ൾ 3:24 െതരെ�ടു�ുക. 
A) യേഹാവ എെ�� ഓഹരി എ�് എെ�� ഉ�ം പറയു�ു. 
B) നീതിമാ�ാരുെട �പത�ാശ സേ�ാഷമാകു�ു. 
C) പാതാളം നിെ� ��ു തി�ു�ി�, മരണം നിെ� വാഴ്�ു�ി�. 
D) യേഹാവെയ സ് േനഹി�ു�വേര േദാഷെ� െവറു�ിൻ. 

19) വി. മ�ായി 5:10 െതരെ�ടു�ുക. 
A) എ�ാം വിശ�സി�ു�ു, എ�ാം �പത�ാശി�ു�ു. സ് േനഹം ഒരുനാളും
ഉതിർ�ുേപാകയി�. 
B) നീതിനിമി�ം ഉപ�ദവി�െ�ടു�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ, സ�ർ�രാജ�ം
അവർ�ു�ത്. 
C) കരുണയു�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ അവർ�ു കരുണ ലഭി�ും. 
D) സ�ർ��ിൽ നി�ളുെട �പതിഫലം വലുതാകെകാ�് സേ�ാഷി�് ഉ�സി�ിൻ.

20) എെഫസ�ർ 6:1 െതരെ�ടു�ുക. 
A) മകേന നിെ�� അ�െ�� ക��ന �പമാണി�ുക. 
B) പിതാ��ാേര നി�ളുെട മ�ൾ അൈധര�െ�ടാതിരിേ��തിന് അവെര
േകാപി�ി�രുത്. 
C) മ�േള, നി�ളുെട അ�യ��ാെര കർ�ാവിൽ അനുസരി�ിൻ. 
D) നീ എനി�ുേവ�ി എെ�� കു�ാടുകെള േമയി�. 



21) 1 േയാഹ. 1:5 െതരെ�ടു�ുക. 
A) ൈദവം സ് േനഹം ആകു�ു. 
B) സേഹാദരെന സ് േനഹി�ാ�വൻ ക�ൻ ആകു�ു. 
C) ൈദവം െവളി�ം ആകു�ു. 
D) ൈദവ�ിൽ വസി�ിൻ. 

22) സ�ീ. 21:4 െതരെ�ടു�ുക. 
A) യേഹാവ ന�വനും േനരു�വനും ആകു�ു. 
B) യേഹാവ എെ�� ബലവും എെ�� കീർ�നവും ആകു�ു. 
C) യേഹാവ എെ�� ഇടയൻ ആകു�ു. 
D) അവൻ നിേ�ാടു ജീവെന അേപ�ി�ു. നീ അവനു െകാടു�ു. 

23) സ�ീ. 24:1 െതരെ�ടു�ുക. 
A) ഭൂമിയും അതിെ�� പൂർണതയും ഭൂതലവും അതിെല നിവാസികളും
യേഹാവയ്�ു�താകു�ു. 
B) എെ�� ൈദവേമ എെ�� ൈദവേമ നീ എെ� ഉേപ�ി�ത് എ�്? 
C) കർ�ാവിെ�� പർ�ത�ിേല�് ആർ കേരറും. 
D) ഞാൻ എെ�� ക�ു പർ�ത�േള�് ഉയർ�ു�ു. 

24) 'ൈദവ�ിന് ഒരു കാര�വും അസാധ�മ�േ�ാ'. ഈ വാക��ിെ��
ശരിയായ റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) 1 ശമു. 2:2 
B) വി. ലൂേ�ാസ് 1:37 
C) ശമു. 1:37 
D) വി. ലൂേ�ാസ് 2:2 

25) 'യേഹാവ ന�വനും േനരു�വനും ആകു�ു'. ഈ വാക��ിെ��
ശരിയായ റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) സ�ീ. 24:8 
B) സ�ീ. 25:8 
C) സ�ീ. 8:24 
D) സ�ീ. 8:25 

26) 'ഞാൻ ആെര അയേ��ു? ആർ നമു�ുേവ�ി േപാകും'. ഈ
വാക��ിെ�� ശരിയായ റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) യശ�ാവ് 8:6 
B) ഉ���ി 1:26 
C) യശ�ാവ് 6:8 
D) ഉ���ി 8:6 

27) 'ഞാനും പിതാവും ഒ�ാകു�ു'. ഈ വാക��ിെ�� ശരിയായ
റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) വി. മ�ായി 6:18 
B) വി. േയാഹ. 10:30 
C) വി. മ�ായി 5:48 
D) വി. േയാഹ. 6:57 



28) 'ഞാൻ ജീവെ�� അ�മാകു�ു'. ഈ വാക��ിെ�� ശരിയായ റഫറൻസ്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) വി. േയാഹ. 6:35 
B) വി. േയാഹ. 10:11 
C) വി. േയാഹ. 6:48 
D) വി. േയാഹ. 14:6 

29) 'ആ�ാവിെന െകാടു�രുത്'. ഈ വാക��ിെ�� ശരിയായ റഫറൻസ്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) േറാമ. 8:9 
B) 1 െത�. 5:19 
C) േറാമ. 8:18 
D) 1 െത�. 8:9 

30) '�കി��ു  ശരീര�ിെ�� ര�ിതാവായി സഭയ്�് തലയാകു�തുേപാെല
ഭർ�ാവ് ഭാര��ു തലയാകു�ു'. ഈ വാക��ിെ�� ശരിയായ റഫറൻസ്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) എെഫ. 5:23 
B) എെഫ. 2:20 
C) വി. മ�ായി 18:17 
D) വി. മ�ായി 16:18 

31) 'െവ��ാലും ആ�ാവിനാലും ജനി�ി� എ�ിൽ ൈദവരാജ��ിൽ
കട�ാൻ ആർ�ും കഴിയുകയി�'. ഈ വാക��ിെ�� ശരിയായ റഫറൻസ്
െതരെ�ടു�ുക. 
A) വി. ലൂേ�ാസ് 3:5 
B) വി. േയാഹ. 3:8 
C) വി. ലൂേ�ാസ് 3:8 
D) വി. േയാഹ. 3:5 

32) 'ജീവപു��ക�ിൽ േപെരഴുതി�ാണാ� ഏവെനയും തീെ�ായ�യിൽ
ത�ിയിടും'. ഈ വാക��ിെ�� ശരിയായ റഫറൻസ് െതരെ�ടു�ുക. 
A) െവളിപാട് 15:20 
B) ദാനിേയൽ 20:15
C) െവളിപാട് 20:15 
D) ദാനിേയൽ 15:20

33) ''യേഹാവ കരുതിെ�ാ�ും മകേന''. ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) ശൗൽ േയാനാഥാേനാട ്
B) അ�ബഹാം ഇസഹാ�ിേനാട് 
C) യേഹാവ േമാശേയാട് 
D) യാേ�ാബ് േജാസഫിേനാട് 

34) ''അേ�ാ എെ�� മകേള നീ എെ�� തല കുനിയി�ു''. ആര് ആേരാടു
പറ�ു? 
A) യി��ാഹ് മകേളാട് 
B) യാേ�ാബ് ദീനേയാട ്
C) ശിംേശാൻ ദലീലേയാട ്



D) പേ�താസ് ബാല��ാര�ിേയാട് 

35) ''നി�ൾ എ�തേ�ാളം ര�ു േതാണിയിൽ കാൽ വയ്�ും''. ആര്
ആേരാടു പറ�ു? 
A) ഏലിയാ ആഹാബിേനാട് 
B) ആഹാബ് ഏലിയാേയാട ്
C) ഏലിയ ബാൽ�പവാചക�ാേരാട് 
D) ഏലിയ ജന�േളാട ്

36) ''നീ െച�് േയാർ�ാനിൽ ഏഴു �പാവശ�ം കുളി�ുക.'' 
A) ഏലിശാ നയമാേനാട ്
B) ഏലിശാ േഗഹാസിേയാട് 
C) ഏലിശായുെട ഭൃത�ൻ നയമാേനാട ്
D) ഏലിശായുെട ഭൃത�ൻ േഗഹാസിേയാട് 

37) ''കർ�ാേവ നിന�ു മന�ുെ��ിൽ എെ� ശു�മാ�ുവാൻ
കഴിയും''. ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) കു��േരാഗി കർ�ാവിേനാട ്
B) അ�ൻ കർ�ാവിേനാട ്
C) പ�വാതേരാഗി േയശുവിേനാട് 
D) േയശു കു��േരാഗിേയാട് 

38) ''ശ�നായവൻ എനി�് വലിയവ െചയ�ിരി�ു�ു''. ആര് ആേരാടു
പറ�ു? 
A) ൈദവമാതാവ് എലിസേബ�ിേനാട ്
B) എലിസേബ�് മറിയേയാട് 
C) ൈദവമാതാവ് മാലാഖേയാട ്
D) സഖറിയാ പുേരാഹിതൻ ജനേ�ാട് 

39) ''എനി�ു നിേ�ാടു �പിയമു�് എ�ു നീ അറിയു�ുവേ�ാ''. ആര്
ആേരാടു പറ�ു? 
A) േയാഹ�ാൻ �ീഹാ േയശുവിേനാട ്
B) േയശു കു��േരാഗിേയാട് 
C) പേ�താസ് േയശുവിേനാട ്
D) േയശു േയാഹ�ാൻ �ീഹാേയാട്

40) ''നിറ�വളായി ഞാൻ േപായി, ഒഴി�വളായി യേഹാവ എെ�
മട�ിവരു�ിയിരി�ു�ു.'' ആര് ആേരാടു പറ�ു? 
A) നേവാമി േബതലേഹമിെല ���ീകേളാടു പറ�ു. 
B) നേവാമി രൂ�ിേനാട് പറ�ു. 
C) രൂ�് നേവാമിേയാട് പറ�ു. 
D) നേവാമി േബാവാസിേനാട് പറ�ു. 

41) ''ൈദവം ശു�ീകരി�തു നീ മലിനം എ�ു വിചാരി�രുത്''. ആര്
ആേരാടു പറ�ു. 
A) യേഹാവ േമാശേയാടു പറ�ു. 
B) സാ�ാൻ ഹ�ാേയാടു പറ�ു. 
C) കർ�ാവ് കു��േരാഗിേയാടു പറ�ു. 



D) കർ�ാവ് പേ�താസിേനാട് പറ�ു. 

42) താെഴ െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽ എ�ാ വാക��ളും 'സഭ' എ�
വിഷയെ��ുറി�ു� �ഗൂ�് െതരെ�ടു�ുക. 
A) േലവ�ർ 5:5, അേ�ാ.�പ. 19:18, മ�ായി 16:18 
B) മ�ായി 16:18, യാേ�ാബ് 5:15, എെഫ. 2:20 
C) മ�ായി 16:18, എെഫ. 2:20, 1 െകാരി. 3:11 
D) 1 െകാരി. 3:11, യാേ�ാബ് 4:3, സ�ീ. 19:9 

43) താെഴ െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽ എ�ാ വാക��ളും 'വി.
മാേമാദീസ' എ� വിഷയെ��ുറി�ു� �ഗൂ�് െതരെ�ടു�ുക. 
A) െയഹസ് േകൽ 36:25, ഗലാ 3:27, എെഫ. 4:5 
B) ഗലാ. 3:27, സ�ീ. 119:9, 1 േയാഹ. 5:3 
C) എെഫ. 4:5, 1 െകാരി. 3:11, േയാഹ. 3:15 
D) ഗലാ. 3:27, യശ�ാ 38:18, െയഹസ് േകൽ 36:25 

44) താെഴ െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽ എ�ാ വാക��ളും 'പരിശു�
റൂഹാ' എ� വിഷയെ��ുറി�ു� �ഗൂ�് െതരെ�ടു�ുക. 
A) ഗലാ.5:22, 1 െത�. 5:8, സ�ീ. 25:5 
B) ഗലാ. 5:22, േറാമ. 8:26, എെഫ. 4:30 
C) എെഫ. 4:30, േയാഹ. 3:16, െകാേലാ. 2:9  
D) േറാമ. 8:26, മ�ായി 10:33, േയാഹ. 6:57 

45) താെഴ െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽ എ�ാ വാക��ളും
'ൈദവവചനം' എ� വിഷയെ��ുറി�ു� �ഗൂ�് െതരെ�ടു�ുക. 
A) വി. ലൂേ�ാസ് 8:21, സദൃ.1:7 
B) സ�ീ.119:105, സദൃ. 14:26 
C) വി. ലൂേ�ാസ് 11:28, സ�ീ. 119:105 
D) സ�ീ.111:11, സദൃ. 22:4 

46) താെഴ െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽ എ�ാ വാക��ളും
'നിത�ജീവൻ' എ� വിഷയെ��ുറി�ു� �ഗൂ�് െതരെ�ടു�ുക. 
A) േറാമർ 6:23, സ�ി. 21:4 
B) സ്�ീ. 21:4, ഫിലി. 1:21 
C) േറാമർ 6:23, ഫിലി. 1:21 
D) ഫിലി. 1:21, സദൃ. 22:6 

47) താെഴ െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽ എ�ാ വാക��ളും '�തിത�ം'
എ� വിഷയെ��ുറി�ു� �ഗൂ�് െതരെ�ടു�ുക. 
A) ഉ���ി 1:26, യിരമ�ാവ് 10:10 
B) യശ�ാവ് 6:8, വി. േയാഹ. 3:16 
C) ഉ���ി 1:26, യശ�ാവ് 6:8  
D) എെഫ. 5:23, യിരമ�ാവ് 10:10 

48) താെഴ െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽ എ�ാ വാക��ളും 'വി.
പ�ത�ം' എ� വിഷയെ��ുറി�ു� �ഗൂ�് െതരെ�ടു�ുക. 
A) എ�ബാ. 5:6, യശ�ാ 52:11, 2 തിേമാ. 2:24  
B) ഉ���ി 2:18, എ�ബാ. 5:6, മ�ായി 7:7  



C) എ�ബാ. 5:6, 2 തിേമാ. 2:24, മ�ായി 7:7 
D) മ�ായി 7:7, യശ� 52:11, മർേ�ാസ് 10:6 

49) താെഴ െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽ എ�ാ വാക��ളും 'വിശ�ാസം'
എ� വിഷയെ��ുറി�ു� �ഗൂ�് െതരെ�ടു�ുക. 
A) എ�ബാ. 11:1, 1 േയാഹ. 5:5, സ�ീ. 119:103 
B) 1 േയാഹ. 5:5, സ�ീ. 119:103, വി. േയാഹ. 8:51 
C) എ�ബാ. 11:1, 1 േയാഹ. 5:5, വി. േയാഹ. 11:40 
D) വി. േയാഹ. 8:51, സ�ീ. 119:103, മ�ായി 24:35 

50) താെഴ െകാടു�ിരി�ു� �ഗൂ�ുകളിൽ എ�ാ വാക��ളും 'സ് േനഹം'
എ� വിഷയെ��ുറി�ു� �ഗൂ�് െതരെ�ടു�ുക. 
A) ആവർ�നം 6:5, 1 െകാരി. 13:4, എ�ബാ. 11:6 
B) 1 െകാരി. 13:4, െകാേലാ. 3:14, എ�ബാ. 12:2  
C) ആവർ�നം 6:5, 1 െകാരി. 13:1, െകാേലാ. 3:14 
D) എേഫസ�ർ 2:8, േറാമർ 3:25, ആവർ�നം 6:5


